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ΙΝΠΕΧ ΠΙΒΒΟΒΌΙΜ. 

Α Ματγοΐδηινις γοπθίι5 Βο5βαυ ΠΟΘ Ι15, ΔΙΙσαδιηά 
ῬΑΥΒ1Π1159 ἰογὴδ ἸΠΔΧΙΠηδ, ἴοΠ115 ΤΡ ΡΙΑπδοοὶς 
373 ΒΙραγ 15. βουρέιγα βαθοιϊο ἠποάθδοϊμηο ποῃ 
τ ΟΠ Ογ6. ΠῈΠΠ15 πηροαάϊία ΘΟΙΏΡΟΠ 115, ἰοία ἤθη 
ΒΙΡΒοΣρίο βοα δάβουρίο. ἘῸ]1ὰ Ρῥυίογα δἰ(ιι γα] θ 
ἀοιυϊία δ Ρυϊμηδθ ρμαρίπδθ Πέθγαθ ρῈπ δγυδηίάδο, 
Τποῖρὶς ἃὉ0 βάθη αυΐθιβ οθίοιὶ Οοάϊοο5. ψγουθῖ8 
(ΠΠ. ν. 74. δα. (4881}.}. 

στελεω ραφανίδασ σικυοὺ στέε 
ταρασ σικύδιον δ᾽ ὑποκορεστι 
κῶς εἴρηκε φρύνιχος ἐν μόνο. 
τροπῶν" κὰν τραγειν σικύδιε 
ον: ϑεόφραστος δέ φησι 

0110. 5110... Π|114  Ῥγδοιηΐ588 ΡΥ ΔΕΤ αἱ 
ῬΓΟΡΔΡΙΠ15. “516 ΝΟ νυ ΘΙ Δ ΘΊΒΟΓῚ βιιβρίοῖο ᾿πίθρτος 
Αἰποπδοὶ ΠἰΡγοβ φιυϊπάθοϊπη μυΐς οὐάϊοὶ ΟΠπι ἰπ- 
{ι|556. Οἴμὰ οαϊίομθ (ΟΠ 6]1Π18Ππ8, ατι86. 6δϑβέ 

Ολβδυθοπῖδπα ῥὈυίμηδ, Ῥαγίβι 18 οοπίμ! ΟΟΔΟ 615 
θυ ΘΙ ΡΠ ΔΘ ΒΘ 5 ΤΟΔΠΠΪ5 ΔΠ1π|5,. οαΐπ5. ἐπ᾿ Ατ|16- 
ὨΔΘΊΠΙ τηδγϊία δἰδὶ ἐπδεϊϑβι πε δα θιι5. 0 Ρϑίγο 
διιπί ργαθάϊοαία, ποὸη αἰ ΠἸδη ἀιπὶ ἑδπῖθη οϑέ, αιοά 
ο΄ πππὸ ἰἀοπθαβ ταύϊοποα ἤαΡ6 0 οἷ ΔΙ ΓΘ πὶ οἴ 
οΟἸΐμη οοάϊοθ ἄθπιιο ΘΧΟΙ550. ΠΕΠΊΘΓΟΒῚΒ ΘΟΠΊΡΓο- 
ῬάθῸ ΘΧθιηρ 15, δοοίἴ586. γῖγο ορίιηο ᾳιρά δνι- 
ἴθ ΠΟ [0116 οβί, υὖτη}{0 ΡΠ τὰ φπδιὴ ἀτιῖδ γο]- 

Ἄ 



ιν 

1Ιοἱ οομ]οχιπι οἷτι5. δοίθηι ἐπρουῖηῖ. Θαοᾶ ἀαχηπιτη 

ΠΡ Δ) ῬΔΥΘΙ ΓΟΒΆΧΟΙΤ6 ΕΠ ΠΙο1 οοάἸοἷ5. Γ,δῖι- 
ΘΗ ΔΠΪ Ἐ51: ΠΟῚ ᾿ϊουξ ΤΟ π πὶ ο νν οἰ ΡΠ Δ ΘΊΙΒΟΓΟ, 
ψφαρρο ἰΡγῖ8. αὰϊ δά οοάϊοῖβ γοπθ Ἰ᾿Ἰδιιάθϑ ῥγο- 
χίιηθ δοοθάογοπε ἀοϑτξαίο. Εδαπ6 Ῥγαθοίριιᾶ οδιιβ5ἃ 
εϑύ οὐ δοινν οὶ μα ΒΘ ι 8. δἴβι ἴῃ Ῥγδοίδοη6 εο- 
(1.18  οποίὶ ἄθηιο ΘΟ ραν ΠΑῚ ποορϑβιζαίομη ἰπ- 
(6 χογαΐ 'ρ856.0 ἴῃ δηποίδί ἢ θι15 ΜΟῚ ΤάχῸ οἵ δἰ θὲ 

οὐ Ἰθοίονιριιβ Γγαπάθιῃ ἰθοοσὶς 1πϑοῖτ5. ὉΡῚ ΘΠῖμὴ 
ἘΠ] ἃ} οδἀϊία βουϊρίιγα ἀἰβοσοραηίδο ἢ]πσὴ ὁπο- 
ἴα5856 νιἄθί, σοῃίϊηι!0 ΤΠ ΘΙΏθΓΆ Πα 5. οἴμι Πἰθτὶβ οὐ - 
(15. σΟΠϑρίγαγο αἤιτιηδί, Ρ]ουιηηι6 5015 σοπῇάεη- 
ἴθ. ΤΥ 5. ΟΠ δΙ14πᾶ ἀπ 18 1015 515. ΠΟΔΙΙΟΠΟ: 
τὸ 51 δοινν ΔΘ βου ΒΟ ΠΔΓΘ. ΠΟ ΤαΙῸ ἰηΐο- 
[ποϊβϑηδο ΜΙσΒυΣῚ δου οοπἰθοΐιγαθ γϑίι- 
5551 ΠΥ) ΤΟΙ ΡΥ πάτα διοίογ ἐαίθ οΟΙ 6 Π- 

᾿ἀατὶ νἱἀοαπέιν ἢ). Οὐἰαβπιοαϊ δου θι5. πξ τηδᾶιη 
᾿ 

Ὃ τὰ, ὰὲ ΒΒ αν, ἰθτὸ ΧΙ. ν, 402 ἃ. ἱπ Χοπορμδηῖβ οἱθρία 
δάμιο Ἰδέ απ! έιι5. Ποχαπιθέου ποὺ ΧΟπορἤδηῖβ. 54 Νυβιονῖ 
οὔποτε φησὶ προδώσειν : ἴπὰ 4ὸὺ ῬΓαΘίΘΙ ἐ{65. Πἰξονὰ 85. ΠΙἢ 68ὲ ψφιρᾶ 
80 ρΡοσία βουϊρίαμι 5ὶε, Τυιάθμηι Ρ. 471 ἃ. π᾿ ΤΠΘΟρΡοπιρὶ σομϊοὶ ἔγὰρ- 
πιθηέο δεξιὰν ἄς οοπϊοέιγα Ροβιῖξ ΜΙΌΒαΓ5. ργανᾷ υουϑασσμι ἀθβοῦρ- 
ἐπ ἱπαποέιι8, ἀπ δϑουσέυ5 ϑοῃιν οΙ ρΠ Θ 56 ΓΒ δεξιὰν οαπὶ ΕΙΌΓῚ5 
οα εἰ58. οοαΐοοπ Ὑ ηθέσπι ἔθπουα δἰ γπιανῖέ, Αἰαυΐ οΟΓ ββι πλὰπὶ 688 
ἐπ ΠΡ 5 ΒΟΡΙΡΕΙΒ ΟΠ 8 δέξαν 6556 δχαγαίιμι, αιοᾶά δὲ βδηβιβ 
γΘΡθΟΓαἢὶ Θχροβοὶξ δὲ Ὑϑυ ββι πη πὶ 6586 ἐπέθ Πρ] ὙΘΥΒθ8. τοοΐο 
αἰ οϑεῖβ, Τὰ νὼ ΨΗ, Ρ. 329 ἃ, Νιοαπάθι. πιοπιογαΐῦ ἐν Δοιωτιαχῷ, 
5ουρίθ' ΒΗ] ΓΆΡ: πᾶμὶ οχβρϑοίθβ. βαϊέξοπὶ οιωτιαχά, ϑοδν οἰρμαθα- 
56 1115 π6 γϑυθ πὶ αὐϊάοπι. δοα οϑέ δΒοιωτιαχῷ ᾿ἰδέια ἐσπιογασγία οοτ- 
τροίο Μαδβυν!. ἴωθΡῚ βογῖρει δὰ ἀπὰπὶ Οπιμθ8 ἐν βοιωτιακῶν, ᾳαοᾶ 
δ οηαπάιϊπ) 6556 ἐν β΄ Οἰταϊκῶν 580 Ιοο0 ἀοσιυΐπιι5, Εε ἢὶο 401- 
ἀοιῆ δόθνν ΕἸ ἢ οι β υἹ δηϊπιὰπι δἀνθγίογο ροίοιαέ βοιωτιακῶν ὃχ οὐ- 
ἀἰοῖθαι 8 αν 515. ἃΒ. ΨΠΈΘΌΓΠΙΟ σοηβὶρ πδέιηι. Ὠἶθγο ΧΙ. Ρν, 499 δ; 
Δἰονέα ἐοβεϊπιοπῖμ πὶ Δ ΘΒΟΘΙΨ} ἐν Περραιβοῖσι, ἰασοπίο δοῖνν οἰρμδθα- 
5610. Δὲ Ἰοπΐοα ΠΔΕΙΙ. ΤοΥπα πὸπ δβέ ἴθ Λέϊθμαθὶ ποῦ μοϑῖζα: 
θοῖπάθ “ερραιβοὺ ΑΘΒΟΝΥ}Σ ΓΑ Ό}8. πα} (αϊέ : (1 Περραιβίδες, αιιθμι- 
αἀιποάαπι ἴπ ΛΟΒΟΝΨ} ἀγα πἸδέιπη Ὑθέογὶ οαξα! ΟΡῸ βογίρέσπι δϑέ υ6- 
γΙββη 6, σομέγα 4αθὴν 181] να] 6 πὲ 11 θ ΛΔ ΤΟΥ ΟΥ ΓΕ ΟΡ 46. ΘΥΓΌΓΘΒ8. 
Νὰπι ἵπ Αἰπόπδοὶ Ἰοὺ “λερραιβοῖσι πὸπ αἰϊὰ φαὰπιὶ δα ϊεοπὶβ Βαβὶ-- 
1θθηβ8. ἀποίογίξαία πἰείέασ, ἀπά Οαβαιθυπιι5 δέ δ οῆτν οἱ ρ μα ΘΌΒΟΓα5 
Ῥγοραρδγιηί. Ἐδθοΐο οὐ !068. ΟΠ Π65 περραιβίοι, φαρα ἴῃ δαἀϊεέίοπε Α1- 
ἀἴπᾶ ἐοπυϊε Μέσϑι 5, αἴ} ὙΦ] πιὰ 5 ΡΓ θεῖ ἴῃ Ἠ ΘΒ ΟΠΟ 655εξ 
γειβαΐαβ υδἱ οα!αἰς “ παιόλη; ἀπάτη, ἀποστέρησις, ΑἸἰοχύλος Περραι- 



ν 

ἐροὸ ̓δαϊοποῖι ερῥοπίατοπι ψάδηι Ῥοββοῖ ΠΡΟΥΤῚ Π18Π)» 
56 410 {παν αἰ δὴϊ5. ὉΟΠΙΙ ΘΠ πἴαπαθ, δὰ αδπι 
ὁοάϊοοβ. ποβείὶ ὀχ δοῖὶ ΣΤᾺ βου ρίαγαμη: 805. τὰ 
αἰδαθὶ ΠῚ] αἀἰβοδηξιοηΐδ, ΠΟΙ ΘΙ ΟΥδίμπ οϑί, εἶδ 

ὁοηβθηϑαι. ἀϊῥοῥηδάνε, Πρτούιπι βογίρέοχιιπη οΟΠΪ - 
εἰαῦ. ἀαϊβ 6: “ἀμοά Ἰρβὶ τὸ ΘΧρίογαία γᾶ θ 16 
νἱα δα. Οὐεέρανη 6 εοἄϊτε Ὑοποίο οἴπβαιο δᾶ 
Αἰ το 5 ΠΡΥΟ5. Ὑδε ΟὮ ΠΡ118 ἜΧΡΙἸοδ 5 αἰσοπάμπιπι οΥϊέ 
πὶ ἐπ ο᾽ Οὐπηνδπεδτϊουιτη. Ὁ 

" Βα δ ιν Ῥἰμιο 1. 1. πεν οί 001- 
Ιαύαπι Εγδποῖβοὶ ἦθ Εὐχία ῥχοχαθ ἴπ πιο θ6πο- 
Ὑ ]οπ δ ἀορόο. Ἔδει πίοι τά σδιι5 [γᾶ 18- 
χῆπά 0115. 9.15 βαδουῖο φυϊπίο, ἀοείπιο, υἱ Βαπ- 
ἀϊηϊο. νίϑαμη. ἐπέ, ὀχαγαίασ." ᾿Ἰπροβὲ αᾳυϊάφυϊᾷ ἄΘ 
ἴηΐζοῤτο “ὀβόκο᾽ αὐ ̓ ποβέγαμι δοίαίθπι ρουνθηϊί, 
Ῥ δδηγ 588. Ερτοταπὶ ἄπο ρτίϑυιιπι ἐθυεΐψιιθ Ὁχογαι! 
Ὁρτέοηηο." Ἡιΐὰ5 Πρι ᾿Π φαοί6 5 πηθπθϊοπθη ἔδοϊ 
Ῥοίτιϑ ὙἹοίουἑ5 ἴπ Ὑατ 5 Τιδο(ἸΟμ 118, ἐοέπμ οοπ- 
την ΟΕ ΕΝ ατὸπονίαδ, ᾿οαΐαβ ΘΧΘΙΉΡΙΔΓ πίητο 
“π᾿ ῬΙδΠ δε μούα Τυδάϊιποπϑι Βαϊαγουιπι Δϑβουν Δί. 

Ῥ Ραϊαίίηιια. 47; ̓ΠοϊάοΙδονρα Βοιηδμι, Βοπιᾶ 
Ταιθείαμι ΔΡΙαΐτι, ΠῸΡῸΓΣ Ργϊδέϊπαθ 56 αὶ σϑϑεϊειειι5, 

᾿δϑὲ ]ιατἐδ οι ᾿οἴοραπίοι. ΒουΙρίι8Β. ἃπηὶ 1000. 
Ἰδού. } Ραυ]0 εἰδ τἊ Ῥαϊεϊοῖο Δ Β6 69, δ} ἰἰφάθιν 

[ΠῚ Π Ἰρδ6᾽ Ποϊ ἀοϊρούρα, δ πὸ τηϊββιπῃ Ῥοϑυμἶ- 
τπίθ Ἱλιδογίοο;, Τη ΡΠ 0 'ἄαςο. Βεαάασγι 56 ἶἷδ5- 
ΩΝ Ῥυϊπεοῖρο Πρίοχαταιη, βέμα 8 ἴῃ Ῥυ μηδ [ἀνεπίο: 
ν Υ͂ ε] 

κε ἯΥ : {ΚΕ} 
59:5 »» : εἰδλι, 21 3, 5.32.9 ( ἘΣΤΕ ἐσ" 8 

βᾶς, ἀπε ἀπ φοὔ᾽οα ᾿πγθι αἰσχύλος περρέβην, φιοᾶ οχ περραιβί- 
ἐμὰ ἀδρταναίαήι. ἯΙ μομτ Ρρρρεπάθ τς ξιν, ἀἰπουϊοῖ, μαι, 

ἝΡΩΩΣ 5010, 40]. ΠΑΡ ΔΒθπᾶθὶ ἰοοθ: ΧΙ. Ῥ. 470 Ὁ. (ἀἹοχύλος 
δ᾽ ἐν ἹΠρραιβοῖς τ τοὺς Περραιβοὺς παρίστησιν ἀντὶ ποτηρίὧν τοῖς κέρασι 
το ΦῈ Μδ σον ρβί θα τΑ βοπαθάμι; νοὶ δον αῖ586, δογίθογο ἐν 71 0- 

ραι συ, 



ΥΙ 

Νονά αυξάθῃῃ. μἷο ρον ῥγδθριῖέ ραιοα, 564 οϑὲ ἰὰ- 
ἸΏΘΠ. ΠΑΡ δ. ΟἸΠΠῚ ἘΠῚ έΘ 8} πιο οοπηραγϑέιι5. Θυτιτα 
δπΐπὶ πιδῖον ᾿ππΐδ (ΠΙΆ Πὴ φοίογβ. Πρτῖβ. οππὶ οοάίρο 
ΑΙάῖπο ἰπίοτοθάαι πη Πτιάο,. ἐαρμσαπα, ΔΘ. δάϊανι 

ΒΕΓ χυϊᾷ ἀεπίψιο τυροιμοεῖβ. δορορέμηι τοίουτοί, 

ΝΙ 1ιοπαϊποπβὶβ ΜΙ αβοὶ Βυϊίαῃηϊοὶ 16.0.24, οματ- 

ἴδοθιι5. ἔοσγὴα φυδάταία. ΗΝ διιοίοχ ἴθ᾽ δἰ μιο- 
(ἴο5. δὶ βδπΐ Βοπ οῖι5, Ῥοχβθηι8.., Θἰαἰδίοτάήιι: 
680 βρθοϊῃνϊπα ἷπ Ομ πηθπίαγ 8. διιηὶ ἀαίιιτιιϑ᾽; 51- 
ΟῚ ορόνδθ Ρυθα πὶ νἱἀοθιξιν.. ᾧ ; ; 
0 Ῥατιιϑιπὶ 8056 ομαχιβοοὶ βρροἰπηΐπϑ, 46. 

ἄογιιπεέε ΒΕΠΠΟΚΙΙΒ... οὐϊὰβ ᾿ὀΧχοπλρίατὶ 885. 68 
ΘΟ νυ οὶ ΒΔ Θιιβοτι8., οὗ ΥἱΠοΡχυπῖιδ,. ᾿ Οομιρ!θοιί- 
{πτ ΠΡγόστα. Ῥυ]ογτα. ΘΡΙζοιδη, ΗΕ ἱσποίᾳ Ἰηϑηῖι 
βουἐρίδῃ, δὲ ΠΡ γῸ5 βθρίθῃν, 8 ἰϑέ18. στελέων ῥαφα- 
γίδας ἀϑίμιο δά ἥποια Πρτὶ ποηΐ, ἃ} Ἡθυπιοῖδο Βαι- 
βάτο δχδιϑίοβ, αιυὶ [Ὁ] 10 αἱεΐπο Πᾶθο ᾿Μπβοιῖρϑῖς 
ἐγράφει (510) ταῦτα, καὶ τὰ λοιπὰ. ὧν ἡ ἀρχὴ, ἀλλ᾽ 
ὥσπερ δείπνου, παρ᾽ ἐμοῦ τοῦ ἑρμολάώου τοῦ βαρβά- 
θου τοῦ ἐνετοῦ ἐν ἡμέραις λζ΄. ἠρξάμεϑα δὲ ἀπὸ: τε-- 
τάρτου τοῦ ὀχτωβρίου μηνὸς 1482 ἐν ταῖς. ἑνετίαις, 

καὶ ἐτελέσαμεν τῇ ἐννάτῃ τοῦ ἑπομένου μηνὸς τοῦ 
γοεμβρίου : 4 1Β08 τοραρπαηΐ ῬτγοΧ μ0 δηίθοράοπ- 
τἰὰ ἃ οαἄδθπι (,. ἐδ οταοἔμη "ἐ Ἰηααὶξ ΣΥΝ Ὰ ἩΟΠΗΣ 

ΒΟΓῚΙΒ Ρ. ΓΧΧΥΙΠῚ ΤΏΘΠῚΙ ̓ βογῖρία, ζήτει, τὸ λοιπὸν 
τῆσδε τῆς βίβλου, ὅπερ ἄῤχεται. ἀπὰ τούτου τοῦ μέ- 
ρους, οὗ ἢ ἀρχὴ; ἀλλ᾽ ὥσπερ ̓δείπγου ᾿γλαφυροῦ σποι- 

κίλος εὐωχία, καὶ τὰ λοιπά, πἰϑὶ ἄο ἀποθιιβ οοαϊο8 

ψο τ ῖθι5 δἰίθσιτη Δ] αΐα 6556 βίαίιδϑ. Θυοᾷ 

τ ναϊάθ ῬΓΟΒΑΒΙ6. δε ὡραϊοόία. Ῥαϊαξι απ 1: 
ἐπ ηεϊ , “4π6 1} ἀρϑιιπι φυσαιθ Ῥιρᾶγεειι δα ϊ586, οἱ 
[ΟἸϊοχίμη. παπηθεῖβ δὲ, ἐρβέαβ. ἡϑθοαπί: σοιρίβ. δάπιο- 



ΨΙΙ 

ΠΟΙ», 4ἰ ΠἰργῸ ΘΠῸ ἢδδο ΒΕ ΡΒΟΥ ρος ;,. ϑογίρο. 
Ῥωριί. 2)6οαη. Το ραῖν. Τοποί. Π ΥΠ. ΧΙ ταί. 
δίας ρμονγοο.“ς δὲ Ἰἶθτο φιΐπέο ἀδοίμηο. .. δονέμεοί 
-Οαμέ. ον. εν. Ῥαλγῖ. Ῥοηοε Ὁ Υ.. ΧΙ δα. 
δορί. ρεγζεε.“ς ΝΟ. ἀἰβϑίμ 1 15 σταίϊο σά 1015 

Ῥαυϊβἰπὶ 1803 6586 υνἹά δέ", 4 ραν θυ Π ΟῚ πϊβὶ 
Ἡθτο5. 1105 ϑϑρίθιυ οοπιρ! οοξίτιτ. Ἐπ5πὲ ομαγέαοοιιβ, 
ΤοΟΘ ἢ ἰβϑίμηιιβ, ῬΑ δε πὸ μη 1}8. Ἐχοουρία 6 χ 60 
Ῥεοροβαῖέ ὙΠΙΘΡγα πα. φίδθ᾽ 680 ΔΙΧῚ ΘΟ ΟΏΣΣ 
'γαγοέαίο δά ΠΙ. ν. 74: 

αἰ ἘΡΙτοπιθὰ σϑα!οῖθαβ πιϑὶ βαχη5 ἄσοθι5. Εθτῖην 

Ὁ ἴ Ράτϊβιηιβ 3056 Δ, Οἴτην, Βοάαποηβῖς, ἔουμα 
Ἰβαχίνηδ, ὍΠΗ 202 ποθ τα πα ῖ8, βουρέστα 5886- 

᾿δυϊαμη ᾿φιαξξαυη ἀθοιπστη Τοξογθηΐθ, ἃ" Ἰοδηπὸ 
δε μιννοἰριναθάξότο, ὉΧΟΙΙΒΒΊΙ8. δὲ 

ἘΣ Ἐ μαυχομεάπιι8 ῬΙΔΕοΙ, Τχ. ἃ; ἐπ ανξαξδις [ΟΠ 9 
398, ̓ δοίαΐο, δὲ. ἀποξονιταίο Ῥαχϊβῖηο ρᾶτ, πίδὶ 5ιϊ- 
Ῥοιῖοι. ΠΤ βρϑοϊμη πᾶ αιδοίίδιι αἰ} δ4 Τ|. ῥ᾽. 
90: τή] 6. Ῥιάνα παροι ἀθηνμ, ὁχοογρία ἴπ' Οοιή- 
ΤΠ Πέδυ ΙΝ Ῥεοροβιξαναξ. Ῥτδρίοσθα οοὐϊοῖβ ᾿πϑίδν 

[υ1Ὲ Επδέαενίιῖα, 61 φάμα, Ἰηέθξτο Αἰοπδοῖ θΡοῖο 
᾿ράτοτοί,᾿ Ἰπᾶ Χ ΗΠ ΘΡΙ ΓΟ Ή 68. Ῥάτέθῃι ἴπ᾿ Οὐτημηοη- 
ἴδτϊος Ἡοιποιίοοϑ, τεδιβίαπς, οὐάϊοθ ὈΒῚΒ ἅΠ|5 ἴα 
Ἰϑοῖς ἀπδμη βόα ἜΡεῖ διροπαδίϊουο,. ἴηι 1115. ἀὁ- 
εἴδυίονθ:. ψιᾶθ᾽ τὸϑ ἱπίογάδιπῃ ἔγασάι, (εε Ὑἶτὸ ἃ» 
᾿ἀοδιείμα, ψιδῦη Ἱμάϊοῖό ἵπβεγιοεϊοτῖ,, ῇ 

. ὯΔ . ἘΞ 
Ἂν γῷ ; ᾽ 
αὐ ΓΕ ΎΣΟ εελο ΕΣ 

ΤΩ δ δὲ ἐπα μὲ κὸ μέδιδεχις 

6, οοδ οι δὺῖ5. δι, ἀν, Οδπαιθπιῖβ᾽ θα δὰ 
ΚΠΊΩΝ μοά!θ' ὙΘα τ μ 5. σαρᾶ ἀϊχόγιε δύ, φαΐ δραΐ 
ΠΤ ἔθιηρογι, ἴῃ Απἰπιδάνογβίομίθιιβ 
ΟΧΊΡΙΙΔΚ ΟΟρΡΙα5. ΘΡΘΙΘΗΘ. ΘΗ Τ810; ΟΧΘΡΟΡΟΥυ υ οί, 



ΥΙΙ 

Ἰρβίειθ νου ΔΡΡΟΒΕΣΠ.5.,. Π6 {πὲ 96οι15. ἱπίουργο- 
ἰαϊϊ 6586 νἱἀθγθπιτ. [4 ἰδίαν 1116 ργδοίδείοπο 
αα Απἰμμδάἀνθυβίοποϑ ΔΙ μοπαοὶ Θχθιηρίασῖα 6 ἄπο- 

Ὅθ015 ᾿ΠΊΟΥ 56. δὴ Οἰμῃ αἰ ΘΓΘ15. ΟΙΏΠΙΔ' 6586 γ}5- 

οἶσθα οὐ ἀοβογιρία. οὐβογνανίμγθ. Α δογιμὴ ἃ] 6 ΓῸ 
»Ἰηαμαν ΑΙάϊπυμ, οἷ ΡΘῸΣ οἠηπΐα ἔθ δἰμη! οϑί 

.αἸαζ πὰ», φιοά ἰπ. οὶ οΙ θογροηβὶ ὈΙΒΙ] ΟΠ οοᾶ 

οἰΠϑενββιηὶ Ῥυϊποὶρὶβ. ἀβϑογναίαγ: ἰΐθιη. δἰλιά, 
Θυΐ8. ΠΟΡῚΝ Υἱν δΙΏ 558. τοδὶ 40 ἱπίϊ μη 8 
Ὁ ΟΟΠ511115.0 Απάτοδϑβ Ημσυγαϊ ϊι5 ΜΙ οσβαθι8 ἢ), οορίδῃ 
ἴδοις, Αἴ Ἰοπρ6. ἰδ615 ἐγῖθιι δὲ. 1115. οχυηηΐθιι5, 486 
“9 8}} δοάθῃ) ΘΧΘΙΏΡΙΟ βιπέ. οτία.. δὲ θιηδπάδίιιβ. οἵ 

οἰπέορτίι, ΜΠ. οδϑέ,. φυοά ΤῊ οΘΙο θυ βίη (δι- 

αἰ} 15. ἘΔΥΠοϑΙΣ,, ῬΙΡΠοίπθοα. Βαθθοίιν.. ἘΠῚ Πθγο 

»ἀοοορέπι ἔθ ἄθθ 68 αυϊοχυϊᾷ ἄμ. Ῥυϊουίριξ. ἀ6- 
Ν᾽ ἀοταίαμ) ΘΧ οί ποβίτα, Θάϊεῖο. Μυ]α5 δαίοιη 
6668. ΤΠ08 8 Ῥοχίοάο5 ἱπέορταβ, ἢ ἱπεογάσπι. οἴ 81 
ΡΙΓΠῸῸΒ.9. ΒἰπρΠ18.. Ῥτορθ ΠΕΠΕΝ δὐϊδοίπηιιδ. τι 

»"ἱΔοΘδ ἄθ ἰπβῖρηϊ Γταρπιθπίο, ̓ πριῖ. ααἰεποῖ; φιοά 
δ πΐΘ ΠΟΘ᾽ Οὐἴϊοῖπαιβ. Οπίοσιβ. ἱπάϊοπι πδοίιιβ 
»ῬυθΠ αν ογαΐ. ῬΑ θα, ̓ π1ὸ οοἀϊοοιῃ, δεῖδηη ἴῃ ὅ8- 

οἴἰοαηα ΒΟΙηδΔ6 ἠδὲ βογνᾶιὶ ΔΟΟΘΡΊπλι8.. ᾿Νοκβίχα οα!- 
οἷο τποβίαπυχῃ. ἴοτα ΘΧΠΙΡοῖ, τορτϑοβθηΐαξιιη 

ὍΠΟΡῚ5 ἃ οἷαί ββίπιο Υἶγο Ἡρητίοο. δίοριιᾶπο,. φυΐ 

οϑηΐζα ἅΠΠΟΒ ἔδυ πιο φυϊπαιδρὶπία, ὁπ Βοιηδα 68- 

οοδοί, δου ΕἸ 551 Π|6. ΟἸΏΠΘΑ γαγίθίαίεϑ βου ρίαγαθ. δ( 

“ΌΥΔΩ1 δι οοαϊεῖς δαποίανογαί. ΤΙ͂άοπι Γδοογαΐ Ρδιι- 
Οἷ5. δηΐθ ἈΙΘΡ Δ ΠΠΠῚ Δ Ππηΐβ οἱ Βοποαϊοίιβ ΑΘΡΊΒ 

" 

Ὁ). ΗυγδΙ ἄϊπαβ οοοχ. ᾿ἄρπι, 6886 υἱάθειν αὶ μοπἀϊηοηβῖβ ΝΙ: 1 
φιοᾶ οἐΐαπι Βομνν εἰ σμαθαβογιίπι βαβρ᾽ δαξαπι 6556 νἱδό ῥ. ΠΧ, Ναοίαβ 
δαΐοπὶ Θὲ Βππο οοἀϊροπι Οαβϑα ΠΟ πι5. Δ Ό5Ο] εἰ5. ἀθηγυπε, φιαξίυο, 46- 
οἶπι Απιπιδάνογβίοπαπι 0115, αξ ποπηϊβὶ ἴμ  αϊείηιο πδγο οί ἴὰ ι Λὰι ἰόμ- 
αἴθ 60 υἱ ροξζιογιί,᾿ [8 

ῬΠΠΊΒ6. οοαϊοο Ψαίίοαπο νἱᾶδ πῆρα Ρ. ΧΠἼΠ. 



ΙΧ 

»δΡοΙο ϊπι5 ἢ» αὶ (οιηρουίνυβ 1||8 ΒΌμπδο ἱπίον 
»»ῬὈο  εἰββιηοβ᾽ Οτᾶδοάνιπη Ππτοτάγαῃλ ᾿δϑύ πδΡ (18. 

᾿ς: Ι } 

γαῖ ὩΣ Ἢ ἐπ ἤοὶξ ἴα οοἰϊαΐίοπι [(ο]]ἐΐοιο πὶ ἀϊοῖε, ΜΙ Δμπβουρε! ΒΑγπ6- 
ἘΔ’ 

»ὶπὶ διηοίδεοπίθιϑ πὶ Πἀοπέον ααδηι βει ἀἴ056 80 ὙΠΟ τ απἰὸ τορδξ 

ΟΝ λα πιβοΓῖϊ. - - (αξαμϑοὶ ᾿δοῖε οοήληλδ᾽ ποτ, πιὰριδοτίξ,, ᾿ 
εὐϊιὶ ἐδ Ῥαγπεβε. “Αἰηαὶ π᾿ ριαθάϊοίο Οὐβαυθοπι Ἔχθηιρ]ο 64.- 65. 
2}; 20. 1. 306. Δ δ Πη Ἰοούτη, ἡ Π πθὸ ἀὀδῆι ἠθό ΔΙ ΘΙ 5 οαΠιβαπατῆ, 
ἩΥΗΝ δἀποΐδεϊο Ἰόβιέυτ: ἴρ88 γόγὸ Οᾶβαυδοπιβ πὶ Αἠἰπιαᾶν, Ὁ. ἢ, 6. 
ἐν ΧΙν αἰδόγεδ. πὸ ἀοόδξ, (6 Πα Ξἐγίρέιγα 86 ἃ 16. 1, ουϊπϊὸ, πιόμτμῆε 
»ἐδϑο,, ΑΔ νεῖθα τὰ ἐν ὄγξῳ {10 ἡ, 67 δ. πᾶδο δὐποέαν!ε ὙΠΙΟΡΙπ 5 ὍΝ 
οἷ Ὁ. 209. ἐέ πε ηὐ αΥ ἐϊογ μὰς ἃ τοϊοσὲτ 165 γασαν ἠδ ε8 πιο (ἀξαμϑπ 
γ»ά 7αὶξ δεὶν 16 πιο ὄγδος, ας 868. δοηιηϊθηϊάϊγ 68. Σ ἢ ἃ οὐϊέ ς6 4ιὐϊ 
"δῆ Δοΐξ ρας, οἱἱ Ῥ]οιῖοε ἐϊ αὶ οογὶέ “Δοδίμε ϑαλ8. Ῥοηϊοη το, ΔῈ η δ 
δὰ ᾿δέυπὶ Ἰδοῦπι [6 ἃ. 45. », 34. 1. 45. πὸό δά ΠῚῚ ν- 70 . δᾶ, Ομ8. 
πὰ ἢ 99. οἀ- Β 5. 1Πἴ{ 3.8.} δᾶ ααεπι Ἰοδιιπὶ αὐιγϑὰβ ἀὁ δοάθμι τοὐ- 
»»ΌΌ]0 αἰδραξάᾶξ, θα θοηι 8, αυϊααυαπὶ αν ἃν, Ἀθρίο, Π]ς πιαέμ ἢ 
ΡΟ 588 Ἑ, πη π|ό τἷ6 ὉΠῸΠὶ ᾿ἀαϊ 6 πὶ γόζυαν ἀπίῃ ν΄ 686, ᾿ξ αγδὺβ 
"11 0071 Ὁ. (δ. ΒΒ θα. 3. 1.43.) αἰἀ νόγθυτη ὀγόπορδον ἀ6 γοῦρι- 
»ἴσπα αὐἱάθπι ἔπ οΥὰ ΠΌΓῚ 1185, ἀθ 4πῸὺ φιυδουῖπιιβ, δοπιράζεί, Δα 
»»Θυηάοπὶ ν ΙῸ ἰοοιπι ὙΠ θυπηΐιδ. Τ᾿. ἢ) ρν. 280. Ὧ15: νδυθι8. ἐὔποῖα- 



Χ 

15. οὐίαι οοάϊσοιη. νἀ ΐηλι5 ΠῸ5 ἱπίου. αἰ οϑ Πποὶι- 

“ΕἸ ατιαλ νυ ]βᾶγοβ. Ῥϑίυ  ΟδΙοϑὶὶ . ἘΠ βραπὶ Π{ὈΓ08. 

9 Ε δοοτιμ ἰάθη ροβίθα δὲ δ}11 ἰΐθην τπι]εἰ. Πδατι6 

» ΕΔΥΠΟβία πα, 1185 ποίδϑ, Ῥββίῃ γθρονὶαβ ἐς Θυιι- 
»αἸξοσιπη  ὈΙΒ] ΘΕ οἰ β΄. πὸ Π βόλι ΤΙ στιιπ, 56 οἱ 
»»Οἰδα! ρίποχιη. " Ηαθυΐε δαβ᾽ ἀξθραιδ. ἐπέθυρυοβ ἢ): 
»μαθύς δὲ νἱν ὀχ αῖι5, Οομγαῖιβ ΟΘΒΠΘΎΊ δ, οα 8 
ἘΠ δραιν ἀοοιββιαϊ Οαβραγῖβ. ὙΥΟΙΗΙ ὁροτὰ πᾶρεὶ 
ΣΥΒΕΠΠ5. δ Ἐὐαβάθιη δέ. πο  Ιβϑίμηαδ. ; βίἸοστυπη 4116 

οὐ οϑ γοχίιμη.. δέ α]οϑἰβϑιπας. Μαγοιβ, οϊδοκταβ. Αἰ 
υδαδβέα᾽ ὙἹΠάοΙΤοοΥιϊηι ἃ πῸ5. πλϑῖε,. 0. Απάϊδα 
ϑομοίίο, δἰίδθ . Θγ πε ΟΠ. ΥΤῸ 5. ΒΘΘι ΘΟΠΆΜΜΙ- 
ἃ ΠΡ ΩΣ γτὶι δ ὃ Ξ 

λιτῶς. ΠΟ ἀιστος κὰ ὅν ἀμ ΟΝ νῶν ἐὺς, ϑβχους αὶ πρὸ ; 
᾿ ΐ γι ἱ - ᾿ . "ἈΠῚῚ περι ΜῈ ἘΝ ἜΤ τσὶ ζ».. 

τῶν νὰ Ὑχ Φ Ετ ΐ ν 

εἰ} ) ἔ νὶ τω} «τ᾿ ΡΜ ἄδ. 11} δ. ὰ ἔδυνλε "ἰ 

»»»ἀὶ βαλάνου. Δὲ ΗΠ ραδῖαβ ἰΔεπεο 558 
᾿ ψ ὧν “ἢ ͵)6 ἰ Ο.: ΚΑ δ: {Ἐ{ἘἐῚὧ᾿ὠὺ ΥΩ δι} Ἶ 

»»“651ι ποιεῖ ἀυοεατα {1 π| σόοοπι, Τοπιαίθ 

βαιβόνο, ποριθοια ος, Πῦτο, Αὐρίαπο μι. ἀπβοίβ ἀρ μισμα ΡκΟΣμῖς 
εϑοδυ εἰσιν θυδόλιιϑ, μὰ " ὁ Μδ' } Ἤ 1 "ἢ ΎΤ ἀπ Η δ . οὐ ᾿ 

“μἰηδν Ναίδι θην Οουέθηι, ἀΐοἰέ οὲ Βαϊδοαταρίμπι;"ο ΟἹΘΎ 1π9 3 ατθος 



ΧΙ 

ΕΡἐξοιη68: οοάῖοθ5. Οαβδιθοπιϑ: μαρεὶς ἄϊι0, 81- 

ΓΘΓΉΠῚ. ΤῃθΥδηδοθιπ ᾿ΘΘΠΠΪθ.. ΠΟΥ 11}, δ ΠΟΠΪοὶ 

Απένγουρίθηβίβ.. οθίζον. ἃ} πϑϑοῖο 410 ἱπβρθοίμμῃ ἢ), 

Αἰίοσιιμι Πανιϊβ ΗΘ βο 11,1, ον] πα δ μ} Π πλτι μας 

ἄθ. 4ιο ἃὉ Οδβαιθοπο ἀϊοίυμ 6ϑὲ ἴῃ: ἀπίεῖο Αἰπἰπιδάᾶ- 

ψογβίομιμ οἴη ορ᾽ϑίοία ΧΧΥῚ. ». 1ὅ. οἄ. ΑΠπεῖον. 

8ππὸ 159. δΒοτὶρίδ:, Ὦομο. Ηοοϑομοι τ -(αβδι- 

ΒΟπο οοάϊοοιῃ ἀθάϊθθθ 60 ργοθαθῖ!6 δύ ᾳυοά Ροϑί 
(ὐαϑϑιβθοηΐὶ τογέοιῃ Θχ' οἷτι5 ΙΒ 608. ἴῃ. Μβθιιμ 

Βυεϊίαηπίοιμν, 1868 686, δὲ Βοάϊθ, πυγογϑία 

16.Χ. Ἐβέ οπαχέαςδιβ» Δ} ἀπέίάο τηϑποῖβ.: ἔποῖθῖΐ 
ΔΡ, νου 5 εὔχυλα. ϑρεπτικώτορα. δὲ τῶν μήλων (11:9. 
82 [). Ηδροί ἴῃ: ἤπο ἀϊδβογίδίομθια ἀθ ΝΗ ποῖον 

τηθηΐο ἃ δοιννο Βα θιιβαγο θές 0} 15 δ το. 56 π0 
Β: θ᾽ Θοίδπη. Ῥαηγδϑι ἀϊ8 {ταριιθηύμπι. (ΗΠ. ν. 6 4) 
εἴ. αἰαὶ οχ. φοὐϊοθ 5110 ἀρβθ--δἀϊάονδί ΞΡ ΤΠ 

ἃΠπὸ 1588 δᾳ 7οαη [)αμιαβοοηὲ ογαἰϊογθην ἐπ 

ἐγαηἤ εν αἰϊομθην ἀοηνηδ, Αυραυβίαο ὙἸΠ 6] 100- 
ΓῸΠῚ ΘΙΠ5581}: 4110 ργτὸ ἃ δον οἰ Βα θβο τ Ρ- 
ΧΧΧΕΙΧ. τοιμιηοιηογαίο. 650 οᾶτιΐ, Ργδοίογθα "Ὁ ἃ- 
ΒΔ ΒΟΠιδ 81115 αι ἀδτα ρυϊοχιτα ἐσ  οπυτὴ ΘΧΘηι- 
ΡΙατῖθυβ πῸπ᾿ ΘΟΟΙ ΓΔΕ ἀθβου!ρεῖβ., τιϑ15 οϑί  αἰὸ- 
ταχ πιδερίπιθιι5 δὲ οοάϊουμ Ἰθοίάοποβ δὲ ψίγουιηε 
ἀοοίογαμη οὐμίθοξαταρ 80 115 πο 5αΐῖβ ἀἰδεϊποίδθ 
Δ}Π|86 Γαογαπί.᾿ Θυδιπογθιη. οανδηάϊπη οϑὲ πὸ 

νοὶ οοάϊοὶ εεἰδυδέιιν αυοὰ 6Χ' οοπίθοίατα Ρτοξθοίυπη 
δϑὲ ΥῈ] οὐἠϊθοξιίδθ ῥτο. οοάϊουπα, Ιδοεοηΐβθιιβ πᾶ- 
Ῥοδπίαντ᾽ ᾿αθοταμ" ὀ ΓΟ ΟΡ δι οἵ ὈαϑδυθοΠῖϑ 

οἷ βου οἱ Βα ουιβουτιϑ οοπίτα Χο ιπί.. ἈΘΟΕΙΒ ἀ6 115 

ἱμάνομ, Ροίοχίς αἵ» "αιοά ΟΡΘγϑιη. ἀαβίϊηνι5.. « ὌΧθηι- 

χε. 

Ἔ) Οοάϊορμι 1, ονυϊπίδπιηι ΤΤῸ Το πιογαὲ Οαϑϑυθο 8 , αυοπὶ Θχ- 
σΟΥΡΕ5 80 8110 Ιοοέϊοπιθι5 ἀϑὰπὶ 6556 πουϊπιι8 6χ δπποίαξζιζοπο δὰ 
ΧΙ, ρ. 466 ἀ. 



ΧΙ 

ΡΙαγία 118 οχ Β᾽ΒΙοεδοαύιι ἸΔΓΘΒΡΙΒ ὁγιογθ οο- 
ἀδόνιέ, ἐξ ἀπουαηὶ αἰ] 61) Ὁ Χ᾽ ̓Βιυϊαμπῖα πᾶποῖβ- 
ΘΟΠΟΥ 5068. ΠΟΡ15 ἔδοία ὁδὲ ' ἄτι ἅ]1ὰ πὶ ΒΙΡ116- 
ἐνοεα Αοαδοπιίαδ Τιαϊθόξπαθ ἀβϑουν Ἀπ (6 Ἅπ|: 

βυδ: πῆρα Ῥοβιε δ) “ἀιι86 δά ἠδ βοιβοσι εις, διό 
Ἰζαϊβίοπἧιβ., ἀοἐυβ5ἐ πὴ 15. Βρϑοϊπηῖπί δ". Ῥιπαάτιοι δά! 
(οΥ 5" οὐ 5} ΒΘ ΠΟ Θ᾽] μετ τ" ἢ ΦοπόΠνὶε ῬΗΙΗρ- 
ὉΡῚ απ εἰσ δ. ἴονα 80. ΦεδΙ Ὁ}. ϑαθόθθρο, 9ηδα 

Πομίφιο ϑθηδημ μη γνμ θεῖο οϑὲ δϑυ δα ᾿Ὁαϑᾶυ 
μὐδίνο Ἀπάγοαϑ᾽ Βομδείιβ, ἀὰϊ ΝΟ. ΜΌΌΟΧΙΥ: ἴα 
ὈΡβοινδιόπιπη: Ευἠήπαπαγιήη ΠΡ δ᾽ ῬῬύηο δα ΕΠ 
ΑἸἀϊπδθ᾽ ΒΡ! οποπέα ῬΙυτὰ οὐϊαϊε ὃ χ ἐρττοιιδϑῦ ἐοΣ 
ἀἸοδ. ἡπϑθτάπαοοο Θεῖ: ΟΟΥΒδΙΗ, "αὰ τ βοοπβιϊεῖ 

Τιοναπίοηβίδ : ηὐοιιη ππαΐου βᾶῦβ. 4 ἨΟΕΒΟΒΕΙΙΟ 
ὁοοϊιβαέα ὀταῦ “δὲ Οδέδῦβθοπο, ΠΧ - ᾿“φυϊἀψιανι 

δοποίίο, το οι πη. οεαπε [δοίΐ, τσ Θριίοππδϑ΄ ΟΣ 
Ὑ ΤΩ 

ἀΐοοιι Ἐ5Ὶ Γυἀϑϑοπὲ ἃ}Ὁ. Ἰηϊαο, η8 Ποῦ: δ᾿ ὕΠΠ5 
ἦ 5, οἱ" ς 

᾿ ΄ : ὙΥΣΤῚ 
{{01 

ἢ ἡ ΤΩ. ΓΗ; Ὑὴ ας ἀδι ἄυο ἈβδογνδπέαΣ ̓ Δεβοπαοὶ οάπῖο- 
ἀἰ15 ΒΔ 5 ΘΠ 515 ΘΧΟπιρ] ἃ γ1ὰ, Αὐότιπι Ῥ ΕΚ 9 ΑΡ. Τὴ δ᾽ πυπῖθρο 1 46- 
515: παία πὶ, ποίϊ5. ργαθοῖριιθ ἰηδέγισέαπι 686 δέ ἴπ θα !ο6 ἴᾶθὸ Βαθεξ 
ἀἀπόξαίξα ΡΥ ΑΔΛ( Αηϑοῖξ σανπίηϊὲ εὐδία αἰτολιόϑ᾽ ̓ όϊάηἴ ἐκ Πὐτο 6- 
σιαηὶ δαδειὶ Ε;». Ἐς. Ἰοηιας, 1500, «ΤΠμπῖο; ηὐ. Πεἰίφιεαε. οπϑέϊ αἰϊογῖος 
ἐξ οοήξζιθιι8 πιαπιιϑογ ρίζα, ̓αἰξογο φιυϊάθηι Ταίΐοαπο, αἰΐογο υεγο ἐς Βατ- 
σιεβίαηα' διῥἰγοϊλεοα ἐχϑογὶρίαϑ α' ΨΙ͂. ἅπι. ἹΜιωθοιοιτ ! Αἰποξα θη 653. ῥαῖξ 
Αἶπὶ ΤᾺΒΓΟ ρϑγείπι ΠΙΘΤῸ ΘΟ]ΟΓ6 βαπέ οχαγαίαθ, τὰ ἐαπηθὰ πὲ 80 ἀπ 
ΠΥ ἢ 5 πλάναι 5ουρίᾶς νἱἀδαπέαγ, Ρτγαθδέοσ “Ἱἱ πυ!!ὰἃ αἰ δεϊποε ὁ Π18. ποία 
88: ἀρροβίέα., Νοέδιαπι πέρην. πᾶχηνἃ θ8 5 μεν εμέ δά ΒΒ. 66 η815 
οὐτεὐπ15 ον γαΐα ᾿πηππίθ ἃ ἐπηοπαπάδ, 4υδε ρμοβέοα σαϑδυθοπι8 8111-- 
488 Βυδέυ]οταπέ, Β ΘΠ αυδ' μδυΐ βοῖο ἂπ᾿ ποπ᾿ πᾶσ εἴ μοϊ8 βῖπὲ ῬυΘΕΙ. 
Αἰέργυπι ΘΧΘΙΙΡΙΆΓΡ, ΠΌΠΙΘΙΟ 11 ᾿ἱπάϊ!οαέιπι, δπποίαέίθ 65 ααδϑδάδηι πὶ 
πιαγρίπο Βαθοὲ ὁ Ἐδὶοδανρὶ Πογο ἀθδυϊηξαβ,, υε ἴπ' Γόπμεθ. αἀβουίρ: 
ἐμπὶ ο8έ, ΜΙαχίπια. Θῃμγθμηἀβίϊοπιιπι Ρᾶγ5. οὐπι, Οαδαυθοπίαπα, ᾿Ἰθοέίοπα 
ὉσηΡΤ ἐς" Ἔχ Βρθοί πη! πίθιί5 ἃ" Καγβέθηϊο πιϊ 5518, αὐὰθ τὰ Οοπιπιθη- 
τΑγ 5, ἘΧΡΓΟΙΙ πα, πέρ οχι υἶχ' αὐ!ϊάφαδτη ἴπ. ΔΝ ἘΧΘΠΙΡΙΑΡΙΡῚΙ5 
6586 404 ποη αἰϊαπᾶθ Ῥοέϊ ροϑϑιέ, Ῥυίογθ Ἔχθμηρ]α ὶ αι] βιμν ϑύ6586- 
Ἰπρίυβ δὲ ασοπβία5, απ δα 8 ΔΙ  αἰιοεἴθ 5. πη θα ἐπι ο τἦ΄ Τεθόζυπε; 1116 πῃ 
ἀἰδββουξαίίοπο Ἠθυοάοέθα Ρ. 90, οὐ δά Ηονοάοί 1, 133., μίο ἴῃ ἄππο- 
ἐδέϊοπο δὰ Ρουργτῖαπι ἀθ ἀπίγο Κρ ᾶτιπὶ μ. [18..ὄ "- ὝΦ 

9 {ποῦ εἰ 
5" ποῖ 



ΧΗΐΙ 

νη μι ξιοιλ δοδοκιει 

Ὗ μιίογα {ΠῚ ΠῚ ΤΣ 0} Ρυϊποῖροιη ; 4 οβ ριδν ἐμ 
γοποίδιη. ΑἸάϊπαμι Ὅ)» οἷ ἀιπιρ!οἰέον δάνογβα [μέ 

Ἔ Απέο Πᾶπο οὐϊέϊοποπὶ ᾿ᾶπι 8118π|, ΠΘ5010 ἂἃπ ΕἸογοπέϊαθ, ἐβη- 
ἐδέαπι Αἰποπδοὶ δἀϊείόποπι νἱᾶθο ; 486 ἔάπηοη υἱέτα ρα Ιπιὰπὶ ἑθπέα πο πὶ 
ποῖ ρῬγορτοββὰ υἱάθίαυν, ἰδέ ἃρι ἃ πὸ οοοχ δπέϊψανβν 46 πὶ ΠΡ ΘΕ 
Βεαποκία5 ποβέογ ΠΠῸ πιθὸ ἀοάοϊοἀο ἄοπο ἀδάϊε, πιᾶσπὸ βεμθαδ- 
ΤΠ ΠΟΠΙΘΙῸ ΕΟἰγοΥΒ᾽ ΡΌΠΟΥ5. σοπβίδηβ,. ΔΛ π 6. γΑΓΠ 5. δέ ἀϊγοις 
51551Π}} ἈΓΘΈΠΙΘΗΕΙ ν ϑειιβεϊ5 σά οἰ θιι5 αὐ θοῖβ 1ᾶπὶ ΟἸΪπὶ . πξ νἱἀθέμιγ, 
ἀἰϊβεογρέῖβ συπβογυδίασιμν ΠΤ γῆ ΘρΊβέο ἃ. σοπεϊποηέπιπι δαΐορσγα- 
Ῥἢὰβ νἱγογιηὶ ἀοσίογιιπι, ανγα θοονιῆι ΡΥ βογεῖπι,, ἰμ!ε0 56} 46- 
εἰπε ααϊπεὶ ἵπ Π{4}1ἃ ἀρ οπέϊιπι, οἔς. 15. οοάοχ οἱϊπὶ Βοδέ! Ἐπ οπαηῖ 
{πογαΐ, αὶ ργορτγία τππᾶπὰ Ρ] αν 115 ἸΟΟἱΒ., ΠΟΘ ἢ 500 ᾿μβουρβὶέ, [πὶ 
1ΠᾶΡαπὶ ΒΟ  ἀαιιπὶ παι ΘῸ ἀπππὶ 6δϑὲ [Ὁ] πὶ, Οὐ Π5 ΡΓ ΤΟΥ Ρασίπα 6χ-- 
Βιθδέ Ἰπου!ο πεῖ ΕΥ̓ΡῚ5, αἰ πιῖπῖ πη 6. 5:1πη118 5. ΑἸ ἴη15. βιιπέ, Θχουβαπι 
τηϊέα πὶ ΒΡ ἔθ πι65 Αίμθπδοὶ, ποο ἐαϊο: ΤΩΝ ΑΘΗΙΝΝΑΙΟΥ͂ ἹΝΑ47- 
ΚΡΑΤΙΤΟΥ͂ ΔΕΙΠΙΝΟΣΟΦΙΣΤΩΙΝ ΠΡΟΛΜΕΓΟΜΕΙ͂Ν.. Οομπέρσχεις 
ἃ ΡῬΓΪΠΙ5 γογθ 15 ϑήναιος μὲν ὃ τῆς βίβλου πατὴρ, ἀπ δὲ ἐγίσίμέα Π1- 
παῖδ, ὑβδαι6 δά ἰδέα ἐν ταῖς ἀγυιαῖς περιπάτοις " βιβλιοπω-- ῬτοσνεαϊξαΓ, 
ἦπ φυϊθι5 ἀδβί πε, Τῃ ἱπιὰ ρασίπαθ οὐὰ τιᾶηὰ οἰτπιβά θη 46 πὶ ΕΑἰχὶ 
ἘΠ ΘπδπΙ πᾶθο βορρία βυημέ:,, Βο δε ΕΠ Θ ἃ πὶ βιμι, Ν ΘΟ πεέο ἀΟΠ ΠΈΠΙ. 
ΑΝ. Μ. Ὁ. ΧΗΠ. Βαβι θαος. Ὀ᾿βοθαϊε ποηπηῖῃ} μᾶπδῖπι ΠπἃΔ Ἔὀχοπι- 
γῬίαην 80 Θχθηρ 9 ΑἸάϊπο; αᾳυὰ5 δαἀποίδιθ αἰ ββθηβίοποϑ πὸπ ἔπους 
Ὁ που 060 Δ] 16 ΠΌΠ). 

Ῥλα. 1 ἃ. Τιμοχράτη] Εχεκράτη 
ταύτη τοὔνομα) ταύτην τὸ ὄνομα 
τῷ λόγῳ] τῶ λόγων 
«Ταρίνσιος] εοάφηι πιοᾶο,, Ἢ ΡΝ 
τῇ τύχῃ] τῇ τύχῃ! (Εἰ εἰς ἀοῖμ ῥ]ογηιηιο ποβ ἠσ μετ Ἰοέα 8ιεἴ80 7.) 

1 Ὁ. ἐκπωμάτων διαφορὰς,] ἐκπώματα διάφορα 
πλούτους) πλοῦτον 
γηῶν] ναῶν 
εἰσηγεῖται] εἰσηγῆταν 

1 6. μασούριος] Ἰ]ανσούριος (ἐπβογίἃ ν Πίογᾶ εχ ρεγρογαηι ἀσοορίᾶ 
Ππεοϊὰ ἐγΓαΉδνοΥβῆ βΏΡΕΤ υοοΐβ ἱἐπίζϊο μοβὶἐᾶ, φιία ποπιθη ἐἰϊμι 6886 
φτορτῖμηι ἡπαϊοαθαζι7.) , 

μόνιος ποιητὴς) μόνος ποιητὴς 
τοικύτῃ πολυμαϑείᾳ] τοιαύτης πολυμαϑείῳ 
δεύτερος φησὶ] δεύτερός φασι 
λεονίδης} “εωνίδης 
αἱμελεανὸς} Αἰμιλιανὸς 

1 ἃ. ζωΐλος! Ζώϊλος 
πτολεμειεὺς] Πτολεμαεὺς, 
χατ οὐδὲν] οὐδὲν (αὐξημο χατ᾽)." 

᾿ς ΒΟΗΜΨΕΊΘΗ. ἴῃ ρῬγαρίαξίοπε Ρ. ΧΧΥ. -- ΧΧΥΗ. 

ἢ) Ῥυοαπ ἀππὸ ΜΌΧΙΨ. 1έα ᾿πβουρία »»ΔΥΒΕΝΆΕΙΒ: ᾿Δϑηναίου 
Ζειπνοσοφιστοῦ τὴν πολυμαϑεστάτην πραγματείαν νῦν ἔξεστί σοι φιλο- 
λόγε μιχροῦ πριαμένῳ πολλῶν τε καὶ μεγάλων χαὶ ἀξιομνημονεύτων καὶ 
ϑαυμαστῶν χαὶ ποικίλων καὶ δαιδάλων καὶ γλαφυρῶν καὶ ὧν ἴσως πρό-- 
τερον οὐχ ἤδεις, ἐς γνῶσιν ἐλθεῖν, χαὶ ὅλως τῶν τῆς ἑλληνικῆς παι- 



ΣΙΝ 

[οχτίαηα. πη δὲ. Δροσταρ]αμ᾿ ΑἸάι5. παλιΐε οοάϊ- 
οὕπὰ απ Ροϑβίμηοάιπι ἱπποίπογιπί ἠδίογεϊπηο ἀοίο- 
τί. οὐ Ὀρθγᾶ 818 οδέ Ματοὶ ΜΠιβισὶ, αὶ αι 
πο δἀθηάιηι ἰδηίιπηι, 564 οἰποπάδπαιϊμπη οἰΐϊαπη 
ΑΙοπδθιμ ϑιιβοθρ ϑβοί, ἰΐὰ ποὺ ποροίΐο ἔιιποίιια 
οϑέ αὐ ἴῃ θὰ αιδθ {π|ὰ ἐπ δυα8. οὐ σα 6 ΡποΥ ἃ 
ΘΧΒΡΘΟΐΑΙΙ Ῥοία 4 ὙἶχῸ οὐΐοτᾶ οργορο; 564 πᾶ- 
{γα ῬΆΆΠ10 οδἀΐονο. Θυὶ θνίοσα να ΞᾶΠῸ τηι]ία 
οπθπάανξ, 564 ποη ρῥϑιυοίοσα θϑάθιηῃ '4 18) οΧ 
Ἠδϑυ πο Ῥοηϊτι5. σορηϊίαιη ΠΔΡΟΙητ5 Ποοπίία ἰη- 
ἐγ Ροϊαν. πῃ 410 ΦΈΠΟΓΘ ἰδηΐα ἔπ ΜΈῈΒαΣὶ ἰπ- 
Ῥεπάθηθα αὐ ποθὴ μλιίαπά δ ἰδηίμμη ϑουϊρίαστγα. μ60- 

οᾶτοί βδϑρ βϑίμθ, 564. ἰπίογάϊμι οἰϊαμη Βα ρΡΙΘ πο 

51 αιθϑιὰ ψϑυθογιῖ ἀοἰ δοίη ἀρίο γοϑιλίῃγθ ΡΌ5886 
5101 νἹἀογθίμν. 

. ΜΙ νοϑίριθ ἰηβ6γ6, ααἶρρθ ΠἸΡΓΟΓΊΙ 
ΒουΙρίοτγ πη ὈγΔΘΒ1 4115 οαγοπίθα Ὁ οαϊ Ποπὶ5 Βδϑὶ- 
Ἰοθηϑὶβ γ δ᾽άθγίαπαθ δππὶ ΜΌΧΧΧΥ, διοίοτοβ [ἀ- 

δείας ἀποϑέτων καὶ δυσευρέτων κειμηλίων ἐγκρατεῖ γενέσθαι. Τῶν δὲ βι- 
βλίων πεντεχαίδεκα τὸν ἀριϑμὸν ὄντων, τὰ μὲν τρισχαίδεκα, ὁλοσχερῆ" 
τὸ δέ τοι πρῶτον καὶ δεύτερον ἐπιτετμημένεα σον παρέχομεν" ἀκεφάλῳ 
σώματι κεφαλὴν ἀναγκασθέντες ἐπιϑεῖναν “ολοβήν. ἀνδρῶν οὖν ἔστιν 
εὐγνωμόνων τὸ ταυτὶ τὰ συγγράμματ᾽ ἀναλεγομένους, μάλιστα μὲν 
τοῖς περὶ τὸν ᾿Αλδον τὸν πολύκϑλὸν τε καὶ πολυγράμματον εὐχαριστεῖν " 
οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ Ἰϊουσούρῳ τῷ διδασχάλῳ, τῷ εἰ καὶ μὴ παντάπασιν 
Ἰασαμένῳ τὐντίγράφον τῶνδε τῶν τύπων " ἀνηκέστοις ἕλκεσι πολλαχῆ 
διεφϑορὸς, ἀλλ᾽ οὖν πολλὰς μὲν μυριάδας διορϑώσαντι σφαλμάτων, πολ- 
λοὺς δὲ στίχους τῶν παρεισαγομένων, καταλογάδην πρότερον ἄλαγι- 
γνωσχομένους χαὶ χύδην; εἰς τὴν προσήχουσαν τῆς ἐμμέτρου τάξεως εὐκρί- 
γειαν ἀποκαταστήσαντι χάριν εἰδέναι.“ δ΄ ΠΗ11Π1ἃ Τ ΔΓ πῚ5 ὙΘΓΡ15 πῃ ὑΤδ6- 
ΤἈξῖοπο ἐγαἀαπέαιγ, δϑάϊέα ἀἰβρυξαέίοπα ἀθ Ἰοοο φυράδπι ΤΠΘΟρΡἢγβεϊ 
Ἠϊϑέοτίαθ ρΙαπίαυαμ, δ ᾳὰο ἀϊσθίυμ ἵπ Οοπιπηθπίαν 8 δὰ 1Π| Ρ. 88 ἃ. 

Ἤ,»ἶπ βρέπὶ (ἰπααϊέ Βεάτγοξαβ ἱπ ρῥγαθίδεϊοπθ) ἐφμίάθης ποπηίίαπε 
εγταί8 αἰϊφιιαηε πιεῖ 8. πιδάθη αὶ γ108 Ἔγεχογαΐ 8 ΟΥ̓ ὧ} ἔϊιηὶ 61 ἐπ} 11 Ἴὶ, 
φιοά ἐπ Εεπολ πὲ δλνοείοεα ἰαίονε ἑαοίαδαπέ: θογιίη φμτίηε βέμαϊο- 
818 φιαϊοηαηι 8: ἱπηιῖγο, ἐάηιθ ος 6 αἰβηβδῖπιϊβ δὲ οοιαἰὶ8 ἐε8ι1- 
ὑιι8; ἀορτ οἰ θῊ αὶ ἰβέμο ΑἸάϊπο πον αὐδιηιῖϊε 6886, φιοΐ θαεάσηι ξεγ6 ἄϊε- 
ἐϊοτιίηι ἀπε ἡνα]ἀτογοβ., αἰ παραγωγαὶ, }ῖι8 8αἰἰ8 ἀφοϊαλαπὲ: αἰιιθ, 
τ υεγῦο ἀϊοανι, ἰαἴδ οηιηΐηο 6886 {Ὀγίιτ, ἐξ Τἐθιολ ϊπειι8. ἐμ πιπιίαπε 
ἰδὲ τἰϑιιὶ ξιιῖξδο ἄϊθογτε Πὲ ἐοδίαϊιι5: (δἰιπι ἐβῖμιν ἐδεῆ ἔρβιπι πὐλὶϊ ορότα9 
φγοιϊὲ αἰϊαϊιγιηι βαϊ8 Μη αϊαιοῖβδοηὶ, ἃ βιβλιοτάφοις ποβοῖο φιῖδιια 
δππιθπαϊοαγο ἐμερτοῦϊλιϑ, χιϊχιϊα 681), τιοϊι, “9 



ΧΥ 

οΟΡι5 Βοάχοίι5 οἱ Ομ γι βέϊαπεαβ ΗΟυ πι5. ααῖ. Μπι: 
51} Ροσοαΐα διιχουπῦ 60 φιοα ἰπ ᾿Ἰθεἰ5 Αν βίο θ᾽ τοῖϑ 
ΤΠΘΟργαϑίοὶβ, ΧΟπορποηίοὶβ, 8}115.5 νυ]δαίαϑ 661- 
εἰοπιμλ απᾶ6. ἔστη. οἰγοι μη Θγοθαηίιν βουγὶρεϊ 85. οἱ 
Βοπἃ5 δὲ τη8]85 110 Δ ᾽ῖο τνάϊοϊο ᾿πγοάπχ ουὶπί: 
Αιυιδηηαιδιη δϑύ οἰξαμ οὐ αι πα ϊ 5᾽ηΐ:. πϑι ν]- 
εἰϊθ φυϊθυπάδμιν οιμοπ δι ἐδο  Πουῖθι5 οογγθοιϊβ ΠῸΠ 
1816 τηϑυ τὶ ϑυπέ οὐ Ἰθοίολιιπλ Ομ 0415 Θϑγ ρα 
ὑ) 1 }}}ΠῚῸ Δ 1} τίθιιβ. ἱπά Ποῖ θι5, ἀπὸ βου ρίοσιμ 4τ|0- 
ΤᾺΠ ΘΒ ΠΟΙ 5 ἄϑιιϑ οϑὲ ΑΙ ΘΠ ΘΙ15. ἀπο θι18 αἴδοοο 

οἵ Τιδιῖπο. Ργδοίογθα δηποίδί θη 8 Ῥδιιοα8 Ἱπαϊοὶ 
Τ,αἰῖπο βιι δ θοοχιηξ, οΧ Βιιάδοὶ, Εγδϑιηΐ; ἈΠἸοταιπὴ 
ΒΟΙΙρΡ 5. σοηροδίδϑ. 

᾿ς ΑΙ οπθμι ΒΒ ΘΉΒΘΙῺ οΧοϊριππΐ ἐἠέουρνθιδεῖύ. 
Π65 Τιαίϊπδ ἄπδο, αἱίοσα Ναίδ!9 ἄθ Οοι θιι5 

γοποί 5 ἀηπηο ΜΠΌΠ,ΥἹ1. [στιὰ τηδΐοτχο πὶ ᾿ασοιη δα ἴδ᾽ 
δϑάοιηαιία δῆπὸ τορϑίϊία Βαβίϊθδθ οαγιϊβ Θοί 5, 
οθ δἰ ΠΡ απ 5 ἀδηὴ οἵ ΒΡ! ΘΠ ΘΠ 5 ΟΧ 60- 
ἀϊέδ ποβίσο Γιδυτοπίϊδηο Β ἜΧργθϑϑὶβ οοιηπηθπαίἃ; 
αὐδδ ἀοβϑίρπαν βίπριηα ποάϊθ ἽΠΕᾺΓΠ6 δύ: ᾿δἸτοτὰ 
Ιαδοθὶ ΠθαἸθοδιηρὶϊ Οδἀοιηοπβῖβ, ἀοοιί τηράϊοῖ; ρτὶ- 
Ἰηππν βοραγδθϊη οἀϊέα. οπὶ ἀηποίδιϊ ο θιιβ᾽ Ἰπίου- 
Ργθίῖ5 οἵ πα Ἰοὐθι5 ΒΑΘ. 6 Θη 5. 0115 διοῦβ οὐ ΘΟΥΓΘΟΙΪ5 
Τπιράπηϊ ΜΌΠΧΧΧΠΙ., ἀοιπάθ. δἀϊιποία οαἀϊεοηϊ- 
θὰ5 Οδϑαιθοπίαηΐβ. ΓΡχογαμ βου ρίουιμη 006 οᾶ- 
τας. [ΑΙ Θοδ ΠΡ Π5.. 51 80 ΘΧΟΘΙΡΙΒ ΕδΥποβίδηὶβ 
ἀἸβοϑβονῖβ.. 46 4 θ115 βιρτα ἀϊοθπέθια διά ἐν μι. 

(ἀβδιθοπιπῃ Ρ. Χ. Π Πρ πίον. ΓΘ. τιϑι15 Θϑί 500- 
ΡΙΘθ τ 0 Οδπίετο, Μαυτνθίο οὐ γἱοίουϊο ἰπ γ8- 
ΤΙΝ Πιϑουοπῖθι5 δα 15. ΔΙθοδιρὶϊ ἐπίογργοίδίο- 
ΠΟ Θχορρὶξ 

Τ, εἶνθ οαἀϊέϊο αβαιβοπίαπα ΡΥΙΠᾶ βΠΙρ δια 
ΗΠ Ογοπ πὶ Ομ πιο] ἰηὶ ΟΧΡτοβϑᾶ ἐγ ρὶΒ αοπονοηβὶ- 



ΧΥΙ 

μὲ5 Ρδ}}}} (ΟΡ δ ἀππὸ ΜΏΧΟΥΗ, «1115 ὄχϑηι- 
ῬΙαυίθιβ ῬγΟχτηΐ ΒΘ ΘΠ 5. ΔηΠὶ ποΐδιη βΟΓΘ 115. 

ψτοϑῖιβ τοροιϊία Γπισάππὶ ἃ. ΜΌΟΘΧΙΙ. οἱ ἃ. 
ΜΏΟΠΕΥΠ. ρματγιίογαιο Απὶμηδάνοσβιοπαμχ (ὐαβαιί- 
Βομὲ {τ ρΙ 6 Χ θα ϊϊο ὁδί. Ῥυπηιμ Γ[πιράππὶ: ἃ. 1060. 
οὐἀϊίαγιμη. τοροεϊξασαυμα ᾿θιάδμη ἃ. ΜΏΟΧΧΙ. οἱ ἃ. 
ΜΏΟΙΕΧΙΥ. ᾳυδθ Ῥοβίουϊουοβ ΘΠ] ΟΠ 685 ἂΡ ῬΥΪΟΓΟ 
πὸ ἀἐἴδγιιμΐς πἰϑὲ ἈΠ ΑΘ Π 418 5015 1θοἱβ ἰΏΒΟΙΙΙ8. 

Ῥκοχί μη Οαξαιβοπο ἐδὲ ΟΑΠΠι5 ΜΆΓΟΙΙο 5, αιὶ 
φυάπαιθ Πἰργοβ. Ῥυϊμη0 8. ἴῃ Ραίτϊδιη ᾿ἰϊηρταῖη ἔγδη5- 
Ιαίοβ. Ῥαγὶβιῖ5 δα] ἃ. ΜΌΘΙΧΧΧ.: πθῖῃ ΠΣ Πη 
ποράμπηι νἱάϊ, 564 υϑι18 60 51πὶ ἷπ ΟὐἸημηθπ- 

(ΑΥ115. 51 φυϊα Βοπὶ ῬγΔΘΡοθΙζ. 

δαφαϊέιν ΠΡγοσιπι απο Ἵ τὴ ἱπίογρτοίαΐϊο 1{1-. 
ἄθιη Οδ Π1οὸὰ ἱποϊιιοδία ἃ Αάδιηο,  δοδάθιηϊδθ 
Οδ]]οαθ βοοίο, ροιΐοοία ἃ0 ὙΠΠΘΡΙιηΐο.. ἃ. 
ΜΗΓΟΙΓΧΧΧΙΧ -- ΜΏΓΟΧΟΙ. Ῥαχβιῖβ. φαϊηαιιο 
γοϊιμληΐθιι οὐϊία. ΡῬγδοϑίο {πϑυιπί ὙΠΟ ταηΐο. 
οοάἄϊοο5 Ρανιβἰπὶ ἄὰο 4) οὐ θχθιηραν Δορίαπιμην 
ἄς πο βιρτα ἀϊοίαμ 6βΐ,. οἵ δἰϊιὰ Ῥυγϑδῃὶ οὐἶιι8- 
ἄδῃη δηποίδεοπίβιιβ ἀπ} 1815 γ ρΙ θίππμη. 

Νονίβδιιηα ἀθηίαιιθ ἸΟαπἷ8 ομνν οὶ ΠΟΙ ΒΟΥ . 
οὐϊεῖο δϑὲ Αὐροηέοσγαιί θιηἶβϑα δηπὶβ ΜΏΓΟΟΙ -- 
ΜΌΟΘΘΌΟΥΗΙ. φᾳααίπονάοοϊπη νο μη πὴ θι5, αογιἢ 

θοΐο 50115 οΘὐποθϑϑᾶ ϑιπΐ δηποίδ δ 118 ἐπ δα - 
οὐ 5. ἔπ αἰϊοσιη. Μία α ϑομνν οὶ μ θβθιιβ αὐ- 
τ] αα ἱπέουρ οίδ θην ἘΠῚΠ1α πθο. Ῥαιοα ορ ορίθ 
οἴπμδηᾶανιε. Ηυῖ. οἸημάιμ ΟΠ ρ 6 Π 5. σαῖῖο ρΡᾶτ- 
τἰ ἴπ ἀπποίαίοπο οὐ τα ΔΒ τη6 πδθὲία οδύ ρδυ πη 
ἰῃ Οὐμμοπέατὶ 5 ΠΡ ζασ : οοΐοτα, {ξ ῬΔῚ οὐδέ, 
ποη ἰρε ρὲ. Οὀπδι 5. ΘΠ 0Π15: δον οἰβ δου βοσὶ 
Ὁ5115 δ ἀπάθι5, δἰΐογα Ῥοίὶ ΕΣ 510 1: Εἰθυονηι: 



ΧΥΙ 

50Χ ῬΥΠΊΘΙΠ. πη (δηϑιῖ5 ἘΠῚ ΠπΘμβίθτ5 νο]. ΠΙ. 
ἃ. 1803. Ρ. 181 --- 194., αἰξοτα νἱγὶ ἀθοΐϊ. ΦΈΘΙ 
Ατοίοίφηάι 6550. ΒῈΒΡΊΟΟΥ., ἐπ ἀξαυ 5. ΤΘΠΘΠΒΙ ΡῈ 
ἃ. 1806. νο!. ΤΥ. Ρ. 129 .--- 156. 

Ογζέξοον γι ΩΤ ἔα ἐ ζ0716 5. 

Ῥογβοπὶ ἴῃ ΑἸοπδοῖμ δπποίδίϊοποϑ 6 Π)81- 
δίπιθιιβ ΘΧϑιρ]αυιπη δα θομίαπουτ ἀδϑοχρέδο 
ἸηΔΊΟΤΘ ΟΧ ρΡατίο ἵπ Λάνογθαγ δ οαϊίαο δ: ἃἰϊᾶ 5 
ῬΌΡΙΙΟΙ ταγ15. οἱ Κιάάϊιβ 1π ΜΠ5 66] Δ ποὶ5 (Τ αείς 

᾿ς “μα πυϊδοοίξαγθοιες. ΟΥ̓ οἰδη18) Ὁ. 232 --- 249. Ἐχ 
{αι θιι5. ΟἸ Ρι5. «αιην 5 ΕΠ δ Πἶ διιοίου δ τηδ8- 
πὰ ΠῸΠ ΘΧΡΟΙΓΒ., χπ}{} 5 1ἰβατι6 1πδιρηΐθι5 40- 
οἰπηθητ5. οἰαοοί [Ὁ }Ποἰβϑί γαμη Ὑἱγὶ Ἱποοιηραγ "115 
ἀηροηλ μὴ οὐ 58 οὐηϊιποίαπη οὐ αἰ 0 πὸ οἵ, 
ἴῃ 4 Ρυϊμηαυῖα νἰγίιϑ οὐ οἱ ροβίία οϑί. ργυάθη- 
[ἃ : 4τι86 ἴῃ ΡΟΙΒΟΒΟ ἴδηι δαὶ ΐὰ ἔξ πιὸ ποι Βοπί- 
Ιοὰ ἰαπίιηι. 5οα ὙὙΙΟΚοπαγίπι δἄθο. υἱχιτῃ 5] 

ποθι αἰϊαπα Ῥυπ οηΐθην οἱ οἰ ρθοίιη . ΘΠΡῸ 
Ῥοδί 856 τϑ ααουῖ πίονι !ο. 

ῬΡοβύ ῬουβΟΠΙΠῺ ΒΟ ἱπυ Θηΐ0 4116} ΤΏ ΒΥΘΓΘ. ΟἿ 
Ιαιιθ σομμπηοιπόχθιι {πᾶπὶ Απιραδίππι Νέθι μθΚέιιηι, 
411 Οὐμγ δ οὐδ ἀπῖο ἀποάθοῖ ΔΠΠῸ5 Θά Εἰ5 4}}15- 
416 βου ρΕ15 σοπποοχι ἐγαρηηοπ 5 ἑαπίιμηι Ὀγοί 
ἀπδηίπ Ῥγδοίου Ῥογβοθια. πθῖὴθ. (ἕπὸ Πιοιμ- 

αἴτπι5. τΏ}}} δοοϊάτε ααοὰ 46 Ιοοῖ5 ᾳυϊθυδάδμι οοι- 
ΤῸΡΌΒ Βοη θπ δι βιᾶται ΡῸῚ Εἰ {χὰ 8. τ]ΐγο τηθοῖμὰ 
σΟΠ ΜΠ ΠἸοαν Ὑ11 Δ] ΟἰΒΒΊ 115. [π᾿ ΔΙΏΡΙΙΟΓΟ ΒρΡᾶ- 
{10 νοιβαίδε διιης ΕὙΙάογἸοἱ Δ ΟΒ511),) ὙἾγὶ τρου5- 
5111. ΔΠΠΟίΔΙΙΟΠ65.. 4ἰ ΠΟῚ ἴῃ ΟΠ ΟΥ̓ 5011)» 

506. ΔΠοχι οὐΐδηι βουὶρίοτιμη ἔγαριη θη! 8. τη 
ἰμϑϑηϊοβα οἱ νογο οιβοπᾶάδνις ἐπ 506 5 Ργιν δίῃ 



ΡΦΙΦΕ 

οὔτ ομνν οἰ ΘΙ ΒΘΙῸ ΘΟ Πἰοδ 8 δὲ ἐπ Δαάήιία- 
φιορἶῖθ αὐ Αἰδοναθιην αἰϊϊδαιθ ΠΡτῖΒ. Νοο Ἰδιιάο 
δι ἀοίταἀδπάιϊϑ. οδέ Ἐγίασ ἀ1π5.). 4] φαππη ΟΠ τὰ 

ἴῃ οοηϑιγα δα 0η15 οινν  μΘΌΒΘΣΙ μαγι ὑτο- 
ΒΑΡΙΠα ἴῃ τπηθάϊιπη αἰ 556, ἐπιν θη τ} ΘΥΓΟΓΊ 

τηθιοτγίδια ἀοίονὴε οὐδογυωζίορέδι5 ογζίοῖβ Ἡονγθο 
Βορηοπίαπο ἱπβόγεῖβ ἴαβο, ΠῚ. Ὁ. 424 --- 472. 
Ποῃΐᾳιιο δηποίδεοπίθιιβ ἱπΘ {15 τπιϑὲ15. οϑὲ ϑομυν ρ- 
πδθίβουι 5 ἔι ἀορὶ Καιβίοτὶ, ΒγιηοΚΙ , ΒΘ ἘΠ ΘΠ, 

(οταΐῖθ, Βοίββομδα!, ατοίοίθησι:. ορὸ θη θϑϊ, 
Ἡδιηβέου δὶ}, ὙΥ̓γε Δ Ομϊ, 1. α. δορί θυ, Ὁ 
ἘΓΙΟΘΘΠ προ, (6610, Ῥαβϑόνϊο ΠθοχδΙίος ΒΌΡΡΘ6- 

αἰίαί8. [ 



ΧΙΣΧ 

ΑΡΕΝΡΑ.. 
Θυμπὶ ἐπ 'ρ50 Βιιΐα8. γοϊαπιϊηΐβ ἤπθ ὀρογάτιπι [ΔΌΟΥ Ὑϑυβαγθίαν, 

πιδρέι!8. ϑ0πι Ε]ΠΙ51611 σα πϑιμδπι. Βαργὰ Ρ. ΧΥΙ]. οοἰηπιοπιογαξδπι, ἃπέθϑ, 
ποπηϊδὶ ἐχ ΒΟΡ οὶ βογρεῖβ πα] οορηϊέαηι, δὲ λΔΙΡΟΙ Οὐηοϊοογίηι 
παρπιομία σμαοάαπι, Οδπίαθγίρῖαθ ἃ. ΜΌΘΟΟΥ εὐϊέα, μϑποᾶραπι 
ΡΙαρα αυιπι 16 ]] πὶ ΘΡΤΘΘῚ8. αὐλθιιβάαπι ῬΟΥΒΟΠπΙ οι οηἀ δέϊοπίθιισ 
ογπϑέιπῃ, 1π υέγοσαθ ΠἰΌγΟ απυπὶ 8118. ὉΕΠΙΟΘΡ πμομϊέα ὙἹἀϊ ἐὰπὶ φοη- 
ἰροέαγαβ ἄθ Ἰοοῖβ ἁ]ααοέ, οοπιΐοοτιπι Θαβάδπι (1185 6ρῸ ργοροϑιι: 
ἀαδηυῖπι Ἰα αἀ6 πηι, 851 48 68ὲ, ἰδοϊοπάμππι μαΐαγιὶ αξ 1115 ααᾶπὶ ΓΙ ΠΊΠπὶ 
Τα δε ΕΓ 6 πὶ. ; ι 

1. ρ. 4 ο. Σαιάϑῳ ρῥτῖον Ὁαβδῦθοπο. ἀθϑπουυβ ἀθ Απαδε!, ἡ. 502. 
17... Αἰσχύλος) σοηῇ. Χ. Ρ. 428 ἢ 18 4. “Σανδρόκυττον 

εχ σοδτοῖθυ5 ἀθαϊ νορυαϊδέο ΑἸ]άϊηο «Σανδρόκυπτον, ΄απρᾷ πι6 ποη ἔπ- 
δοιαὶ ἀοοέθ ἀεφἔοπα 589 ἃ. δομί ρ  Ιππὶ ἴῃ ΒΙΡΗοέμ ρα Ιμάϊοα νοὶ]. [ἵν 

. 240., φάθι νἱάρο ἀρ δὰ στ ἄθπυο ἀϊχίββα πὰρεγγίπιθ γ0]. ἢ]. ῥ. 
75.301, ἘὺπῚΕ βᾶπθ ἱπάϊ!σαπι ᾿ΓίποῖρῚ8. 1118 ποπιοπ Ολαπάγασιρίαϑ: 

βοᾷ ἴῃ Ἀρρίαμι , Αἰμβομαθὶ, ένα θομὶβ. σοάϊοῖθιι8 πομηῖπθ φυδηινῖδ γἃ- 
τί οογγαυρέο ἔδπι 56 18 68έ {Ππέθγαγαπι τα πιοπιογία μὲ Σανδρόχυττον 
αταθοαπι ποιλΐηΐϊβ ἔρυτιαπὶ ΠαθΘαπι ὙΘΓΘΔΡαῸ6. π6 ΑΙἀϊπιπι ἰδέα 
σανδρόκυπτον Μαδβυτγ! ἐγροίμοίαονα ἱποιγίαθ. ἀοθοδΐαγ. ΝΙΝΠ οοχέα 
δὲ θεῖ ρΡοίθυϊε πῖβὶ Ἰἄθιθα δοοθββθυῖέ 1ἰθγὶ δοῦρε διιοέου!αβ: ααοά 
ΠΟῚ ΟΡΙΠΟΙ 6886 ΘΥ̓ΘΠ(ΓΙΠΙ. 19 ἃ, ψεῖθα ἐγχέων προοίμιον 65ὲ 
πὸ] εἴἴαπι ΡΙυΐαγομ5 δου ὑ γδαὶ δαϊαπχογῖε: υἱὰθ ΜοΓαΙ. Ρ, 349 ο. 

20 ἃ. Φιλιστίδης) Φιλιππίδης ἘΠπιδίαε!ϊα5: δε νἱάθ ΧΙ, ρῥ. 
38 ε. 20 ἢ. πέμφιδος ἀοἸεῖ Νομπειάοταβ δὰ ΧοπορΗ. Οοη- 
νἷν. Ρ. 163. 28 ἃ. Υ. 20, ἀμύγδαλα)] 146 Απεϊαξεϊοῖϑε, ΒΕ Κ- 

λάχανον ἀο]οὲ ἘΠΠΙ5]6ῖτι5 Ρ. 189. 99 Ὁ, διάκειται) Το σοθαΐαν 
διάκεινται. 9 ἀ. Ψ. 7. ἥκεις, λέξον φέρε πρὸς γᾶς ῬοΙΒοπιβ 
δριιὰ Δ΄ ΔΙροϊἑππι Ρ. 18. 1Ιάδπι ὁοσαρανῖε Εγίαγάει: οιμθηαξίθηθ5 νρῖ- 
δάθππι ὦ. 29. δὲ σοπίθοίαγαβ πιθᾶβ 6 νυργβίθιι 32. 37. 00 α. 
περιόντα ὁὰπι ῬΟΓΒΟΠΟ ἜΣ] Ππ|5161ι5 Ρ. 189. δὲ ραυ}ο ροβέ ἴῃ ΟΡ ΘΙ ΤΟ ἢ15 
γΟΥΒὰ «Τιβυκόν τε πέπερν, ϑυμίαμα, βιβλίον: φαοὰ ῥγονο. 1 415- 
βογίαξίοπο ἀ6 ΝΊΙΟ Ρ, 108, 6. ποδέτδε τέϑριππ᾽ ἀνέντος ΤιοΟὈΘοἰκῖτι5 
δα ῬΒγυπῖοῃ. ν. 624, 

ΠΙ. ᾿ 74 Ὁ. ἴῃ ἀπποίδέϊοπα Ρ. 172. ᾿πιε, δίφιλος] ΡΥΤ,. φοτγιῖσο 
δίφιλος)] Ψ1.. 70 ὁ. προσπηγνύναι] Οοττῖρε ἐνροίπείαθ. μεροδίιμν 
προσπηγύναι. 82 ἃ. Πλείστου] Ῥτγδοπίας Πλειυτοῦ. 80 ε. 
ἩΠυτιληναῖος) ϑ΄ῖ᾽΄ο υϑίψιο. ἀθ 41] ργὸ νυ]ραίο ᾿ιτυληναῖος. 9ῦ ἃ, 
ΤΉΘΟΡΒΙΙΣ Ἰθουπ δέει τε Χ, Ρ. 417 Ὁ.΄ 102 ς. Υ. 29. τροφαῖς, 
αυοὰ εχ ἀτοί οοπιθοίυγα ρμοϑαῖ, μαθϑέ οὐᾶοχ 1, Ομ αἑμθ 815 Ἧς, 
106 ὑ, τὲ χῶς τὰ πόδι ἔχεν, τὰ Ῥοχϑοπῃϑ, ΕἸπιϑ] εἴα ν. 190. 



χΧ ! 

107 »". ψούβασπι 1. 2. 16, οπιθηἀδέϊομιθϑ ΘΟ ΠῚ Π65. ΠΝ Πΐ σαπε οὶ 
ἘΠΩΙ5Ι οἰ ν. 190., πἰϑὶ ᾳυὸά 15. νυ. 2. ορεξοπθοηιν ἔδο!ε ᾿πέθι φυχί οἱ 
φῦκος ἡμφιεσμένῳ. ἄθπι γν. 18. κρεάδια καὶ ποδάρια καὶ ῥύγχη τινά. 
107 ἢ κ ΑἸοχ 5 γουβὰ δαπάθηι 4αὰπι ῬΟΥΒΟμιΒ δπιθπι δξίοποπι ἔδ- 
εἴτ ἘΠΠΙ 5] 6105. 110 ἃ. Ἠοβίοαϊ αὶ Γεγέιν Ἰοοῦ σουγαρεἰβδίμιο πιῇ 
Δ}1Π5 ΘΟΥΓΡΕΙ5. πιυ ε8. 'π ΟΟπιπι ἐδ} 115 ορόπι ρτάθβέαυθ ΘΟ πα  ΠιῸΣ: 
584 1Πυἀ ταπαιᾶπὶ ὄχένα ἀν θιξα! θη 6 πὶ Ροϑίταπι 1 πὶ πὰπο χοϑεϊειῖ 
Ῥοϊογαΐ υ. 1: χαὶ ἐωὴν γναϑμῶν --- Ὀοπιρᾶτα 5᾽πη![6πὶ  Θγοῦϊθδθ γοτὰ-, 
οἰέαι!5 ἀθβογιρείοηθηι Βιπάδγοαπι Χο Ρ, 411 ὦν 117 ΕἸ Ὗ. 7. 8. 
ῬΙδη6 510 ΕἸ πι5] 615 Ὁ. 190. Ιἄδπι ριΌγϑ5 πο ύσπι σοηβοπίς ἄρ Ἀ716-- ̓  
παπᾶτι {ταρπιθπίο Ρ. 119 ἢ. ᾿Επέπασα ] ἐπὲ τὸ τάριχος ἅλας, ἐὰν οὕτω 
τύχη. Μιά65 ᾿ρίεατ γα Εἰ ββίπητιπη ΒΥ τάπδῖιπὶ ὙἹΡΊῚ πε ἀπὶρ} 15 ΔΟΠῖπο 
8 πηΐ5 γϑγὰπι ἐὰν ραγεϊοι!α 6 Ργοϑοάϊδῃ). οοβ ηἰίαπι Ὠαθι 556. ἴὰ αἰϑτ 
δὰ που βϑῖπια ἀβαῖθ ἔθ ρΟΥὰ 688 ροσοαΐπ. 6Σ:λΑᾳΙ121 6. ΨοΥι5. 5ο1- 
Βοπάϊ πιοάϊι5 οδὲ δηκόκταν: 46 απὸ ἴπ ΟΟπιπιεπέδτ 5. ἀϊσοίαγ, 
124 ἃ. φρέατι χιόνι συμμεμιγμένον ΤΠ 516 118 ». 191. 

ΓΝ. Ρ. 131}. Ὑ. 8. τὴ ἃπηοίαξίίοπθ ὑγΓῸ υἷγ ἀοοίιβ βουῖθα ΕΠ Πηη5- 
Ἰοῖιιδ. 181 ὁ. . 00. μῦς, ὄστρεια ΕΠ ΠΙ5]οἶὰ5 Ρ. 191. [40 ἃ. 
ψωμὸς ὁχ ΕρΡΙΠγοΟ δἰξα!ε ῬΠοέϊι5 Ιθχ. Ρ. 057, 16. 148 ο. 
Ζιόνυσον] ϑ8ϊ1. Εἰ πδέαιιϊα5 ». 770, 30. Ἰάθν ρᾶυ]ο ροβὲ Καλλίγολα. 

101 ἃ. . 1. Τῶν Πυϑαγοριστῶν δ᾽ ἔτυχον ἘΠΠΙΒ] Οἶπι5. Ὁ. 191. 
᾿ἀλδῦα οὕ ῬΟΥΒΟΠΟ. 100 ὁ. ἀσωτότατος ἀο]ονῖς Θεαπὶ Ἐ]π)5-- 
οἴι5 Ρ. 192. 170 ἢ. 184 Ὁ. 231 ο. ἔτι τὲ] όχι 6 ἔτι δὲ. 

ὙἹΙ. ν. 220 ἃ. [π αἰέθυο Αἰθχιαῖβ Γτασηθηΐο ν. 2. Ἰδσα τη ῬοΒέ᾽ 
"“Δριστονίχου οἰίαπι ἘΠ 5] 65 πα ϊσανῖ οοξοθτὰ τοῖο δ'ὸ σοϑε (θη 

᾿Αριστονίχου κα κ κα τίϑηοι γὰρ 
ψυνὺ νόμον, τῶν ἰχϑυοπωλῶν ὅστις ὧν 
ἐχϑὺν ὑποτιμήσας ---- ὙΝΝ 

ἀοΙοεῖ5. ᾿πέουργθίῖβ γον 15 πωλῶν τὸν. Οἰϊιππιοαϊ ἀπποίαξοποβ πὸπ 
1πὸ ἴῃ 000 Αἰπθηδϑὶ δ τηαγρῖπα ἴῃ ἐθχίσμ βὰηὺ 1Πδέαο. Τί ΥἹ. Ρ. 
1600 ο. Βαλλίων ἱμέρτρΓοίδέιιβ ]14 18. 6858 υϑι 8 ἀσωτότατος ἄνϑρω-- 
πος. Χι Ρ. 441 ἃ. δά ἀσπάζομαι γραῦν. οφίγγα ἀἀδοιϊρέιπι πρὸς ἐμιὲ ὡς: 
αἰνίγματα λέγει. ΧΙ], ν. 474: Ὁ. κυκνοκάνϑαρος οἰδὶ ᾿ἱπιο!]οοία. πο αἰ!- 
116116 ἀχρ! απαΐαπι οϑ γθυ}5 ἐξ ἀμφοτέρων τούτων κεκεραμευμένος. 1014. 
Ρ- 484 ἴ. ἀοἸοπάα 6558 αιδα ροϑδέ Χῖον ἐκ “ακαινᾶν. Βοφαππέαι ᾿κυλί- 
χων μέϑυ ἡδέως καὶ φίλως 5ι0 ἰΙ060 ἀθιποπδέγαθίπι5. (ἐπα 118 ἃ}. 11- 
ὈΓΑΥΠ 5. 66 Ἰθοίογθὰ5 ἀπ ἀ8, πᾶ παι παι 5. ΟἸΐπι. ΔΠΠ1ἃ 586 06 
Ὁ ΟΥΠΟΙ5. Β6ΓΙῸ οππθπαδπέιν δὲ δὰ πιρένἃ γϑνυοοαπίαι. ῬαἸπιᾶπι ἴῃ 
Ποο σθπογθ ἐυ]ογὰπέ αὶ Τ0π15 ἐναρῖοὶ Ὑευθὰ 6556. 5101 Ρϑιυβυδβουιηξ 
οἷον καϑημερινήν Ψ]. Ρ». 258 ἢ, 207 ἔν Ψ. ὅ. παρατιϑοῦ] ϑοιῖθα 
παρατίϑον. . 209 ἅ. ν. 9, ΓΑΡχότγαυπι βουιρίπνα δένδοη ἔδυ αι] ἔα 
Ἑυρίδίμο Ρ. 1438, 47. ἱ 



ΕἸΣ ΟΥ Ζ 

“0 ϑήναιος μὲν ὃ τῆς βίβλου πατήρ. ποιεῖται δὲ τὸν λό- 
Ὥτγον πρὸς Τιμοκράτην. δειπνοσοφιστὴς δὲ ταύτῃ τοὔνομα. 

᾿ ὑπόκειται δὲ τῷ λόγῳ «Ταρήνσιος “Ῥωμαῖος, ἀνὴρ τῇ τύχῃ 

περιφανὴς, τοὺς κατὰ πᾶσαν παιδείαν ἐμπειροτάτους ἐν 

τοῖς ἑαυτοῦ δαιτυμόνας ποιούμενος. ἐν οἷς οὐκ ἔσϑ᾽ οὗτινος 
τῶν χαλλίστων οὐχ ἐμνημόνευσεν. ἰχϑῦς τε γὰρ τῇ βίβλῳ 
ἐνέϑετο χαὶ τὰς τούτων χρείας χαὶ τὰς τῶν ὀγομάτων 
ἀναπτύξεις, καὶ λαχάνων γένῃ παντοῖα καὶ ζώων παντοδα- 

» πῶν, χαὶ ἄνδρας ἱστορίας συγγεγραφότας. χαὺ ποιητὰς χαὺ 

ὅλως σοφοὺς , χαὶ ὄργανα μουσικὰ καὶ σχωμμάτων εἴδῃ 
μυρία χαὶ ἐχπωμάτων διαφορὰς, χαὶ πλούτους βασιλέων 

διηγήσατο χαὶ γηῶν μεγέϑη), καὶ ὅσα ἄλλα οὐδ᾽ ἂν εὐχε- 
ρῶς ἀπομνημονεύσαιμι, 1) ἐπιλίποι μὲ ἡ ἡμέρα κατ᾽ εἶδος 
διεξερχόμενον. χαὶ ἔστιν ἡ τοῦ λόγου οἰχονομία μίμημα 
τῆς τοῦ δείπνου πολυτελείας χαὺ ἡ τῆς βίβλου διασχευὴ 
τῆς ἐν τῷ λόγῳ παρασκευῆς. τοιοῦτον ὃ ϑαυμαστὸς οὗτος 
τοῦ λόγου οἰχογόμος ᾿4ϑήναιος, ἥδιστον λογόδε ἱπνον εἰση- 

γεῖται, χρείττων. τε αὐτὸς ἑαυτοῦ γινόμενος, ὥσπερ οἱ 4ϑη- 
γησι ῥήτορες, ὑπὸ τῆς ἐν τῷ λέγειν ϑερμότητος πρὸς τὰ 

ὁ ἑπόμενα τῆς βίβλου ̓ βαϑμηδὸν ὑπεράλλεται. 

2. Οἱ ὃ ̓ ἐν τῷ δείπνῳ δῆθεν ἐπιδημιήσαντες δειπγο- 
σοφισταὶ ἦσαν Μασούριος, γόμων ἐξηγητὴς χαὶ πάσης πίαι- 

δείας οὐ παρέργως ἐπιμέλειαν ποιούμενος, Πόνος ποιητὴς, 

ἘΚ ΤΟἵΙ͂ 4] ἐκ τῶν ᾿Α4ϑηναίου δειπνοσοφιστῶν βιβλίου πρώτου Υ. 
Β|βλ ος ἥ λεγομένῃ δειπνοσοφιστής Β. Μίβλος ἢ λεγομένη πϑίμμδι ἢ 
᾿Αϑηναίου ἐκ τοῦ ὦ βιβλίου Ο. 

1 ἃ. τιμοχράτη Ὑ],. ἐχεκράτην ΒΟ. ἐχιχράτην Ὦ, δειπνοσοφι- 
στὴς] δειπνοσοφισταὶ ϑομνν οἷ ἢ. τοὔνομα] τὸ ὄνομα Β6. “Παρήν-- 
σιος Βα51}, [,. λαρίνσιος ΒΟΥ. ἑαυτοῦ } αὐτοῦ Ο. ὅλως] 
ὅλους Β. ᾿ 

1}, διαφορὰς) διαφορῶν Ὁ. 

1 ς, Πασούριος] μανσούριος ΒΟ. μόνος ποιητὴς ΒΟ Ὦ. μόνιος 

ποιητὴς Ψ]., Τὰ Ο ἄπο ραποίᾳ βαρογηθ ροβίξα, φῃΐ 'π πος ΠΌΤ πηθη- 
ἄἀουπι ᾿μθχ Θ586 βοϊ οί. 
ΑΤΗΕΝΑΚΤ 5, 1. 1 
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ἀνὴρ χοὶ χατὰ τὴν ἄλλην παιδείαν οὐδενὸς δεύτερος καὶ 

τὴν ἐγχύχλιον οὐ σπαρἕ ἕργως ἐξηλωκώς" ἕχαστον γὰρ ὧν 
ἐπεδείκνυτο ὡς μόνον τοῦτο Ἰσχηκὼς ᾿ ρνδο τοιαύτῃ πο- 

λυμαϑείᾳ ἔχ παίδων συνετράφη" ἰάμβων δὲ ἣν ποιητὴς 
οὐδενὸς δεύτερος, φησὶ, τῶν μετ᾽ ᾿ἀρχίλοχον ποιητῶν. πα- 
ρὴν δὲ χαὶ Πλούταρχος καὶ «““εωνίδης ὁ ᾿Ηλεῖος καὶ ΑΑϊμι- 
λιανὸς ὃ Μαυρούσιος καὶ Ζωίλος, γραμματιχῶν οἱ χαριέ- 

στατοι. φιλοσόφων δὲ παρῆσαν Ποντιανὸς καὶ Δημόκριτος 
οἱ Νικομηδεῖς, πολυμαϑείᾳ πάντας ὑπερηχοντικότες" Φιλά- 
δελφός τε ὃ ΠἸτολεμαεὺς, ἀνὴρ οὐ μόνον ἕν 4 9 

ϑεωρίῳ τεϑραμμένος, ἀλλὰ χαὶ κατὰ τὸν ἄλλον βίον ἐξη- 
τασμένος. τῶν δὲ χυνικῶν εἷς ἦν, ὃν Κύνουλχον χαλεῖ" ᾧ 

οὐ “μόνον δύο κύνες ἀργοὶ ἑἵποντο ὡς τῷ Τηλεμάχῳ ἐχχλη- 
σιάξοντι, ἀλλὰ τῶν :ἀκταίωνος πολὺ φ λγονεἰὶ ῥητόρων τε 

ἣν ἄγυρις τῶν χυγικῶν χατ οὐδὲν ἀπολειπομένη" ὧν χα- 
τέτρεχε μετὰ χαὶ τῶν ἄλλων ὅσοι τι ἐφϑέγγοντο Θυλπια- 

νὸς ὃ Τύριος, ὃς διὰ τὰς συνεχεῖς ζητήσεις, ἃς ἀνὰ πᾶσαν 
ὥραν 3 ποιεῖται ἐν ταῖς ἀγυιαῖς, περιπάτοις, βιβλιοπωλείοις, 

βαλανείοις, ἔσχεν ὄνομα τοῦ κυρίου διασημότερον, Κειτού- 

κειτος, οὗτος ὁ ἀνὴρ νόμον εἶχε μηδενὸς ἀποτρώγειν πρὶν 
εἰπεῖν »νκεῖται, Ἴ οὐ χεῖται; οἷον εἰ χεῖται ὥρα ἐπὶ τοῦ 
τῆς ἡμέρας μορίου, καὶ εἰ ὃ μέϑυσος ἐπὶ ἀνδρὸς, εἰ ἡ 

μήτρα κεῖται ἐπὶ τοῦ ἐδωδίμου βρώματος, εἰ σύαγρος κεῖ- 
ται τὸ σύνϑετον ἐπὶ τοῦ συός. ἰατρῶν δὲ παρῆσαν 4άφ- 
γος Κῳέσιος, ἱερὸς τὴν τέχνην καὶ χατὰ τὰ ἤϑη, τῶν 
᾿Αἀχαδημαϊχῶν λόγων οὐ παρέργως ἁπτόμενος" Ταληνός τὲ 
ὃ Περγαμηνὸς, ὃς τοσαῦτ᾽ ἐχδέδωχε συγγράμματα φιλό- 

σοφά τε καὶ ἰατριχὰ ὡς πάντας ὑπερβαλεῖν τοὺς πρὸ αὐ- 

1 ἃ. πολυμαϑείᾳ} πολυμαϑία Β. τολεμαεὺς Τ,. πτολεμαιεὺς 
γ. κύνες ἀργοὶ] Οάν85. β, 11. κατέτρεχε] κατέτρεχον Ὁ. 

ΠῚ βιβλιοπωλείοις] βιβλιοπόλοις ΒΟ. Κειτούκειτος --- τοῦ συός 

αἴοσε ϑυϊᾶαβ ἴπ δειπνοσοφισταὶ εἰ Κειτούκειτος. εἶχε! εἶχεν ἔδιον 

δυϊάαβ. καὶ εἰ ὃ μέϑυσος ἐπὶ ἀνδρὸς ἀδαϊία ἐχ ϑυϊα. ΑἈἜἘὖὴ μή- 

τρα ΒΟΏ. ἡ μήτρα ϑυϊάαβ ἴῃ δειπνοσοφισταὶ, καὶ ἣ μήτρα ἴῃ Κευτούκει-- 
τος. εἰ εἶ μὴ Ψ. ἢ εἰ μήτρα Τ'. τοῦ ἐδωδίμου βρώματος ϑυϊάαδ: 
Πρ νὶ τῶν ἐδωδίμων βρωμάτων. 1)6 μήτρᾳ ρίξαν ΠΙ. Ρ. 96 ἔ,, 6 συα- 

ὕρῳ ΤΧ, ».. 401., 5εά ὥραν οἐὲ μέϑυσον [ετιδένα αι 6.85. τοσαῦτ᾽ ἢ 
τοσαῦτα Β. 
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-Ὁ . , «- ς , 3 «. 32. »- 39 , 3 

ἔτου, χαὶ χαταὰ τὴν πὴ ᾿ ὧν οὐδενος ὧν τῶν ἀρχαίων ἀδυ- 

νατώτερος" “Ῥουφῖνός τε ὃ Νικαεύς. μουσικὸς δὲ παρῆν 
᾿Ἡλκείδης ᾿ ᾿Δλεξανδρεύς. χαὶ ἣν ὃ ατάλογος οὗτος στρα- 

τιωτιχὸς, φησὶ, μᾶλλον 1 ἢ συμποτικός. 

ϑ. Ζ4ραματουργεῖ δὲ τὸν διάλογον ὃ ᾿4ϑήναιος ζήλῳ 
“Πλατωνικῶ " οὕτως γοῦν ἄρχεται. 

ΣΡ, ΤΙΝ ΟΚΡΑΤΗ͂Σ. ΑΘΗΝΖΑ͂ΙΟΣ. 

«Αὐτὸς, ὦ ̓ ᾿ϑήναιε, μετειληφρὼς τῆς χαλῆς ἐκείνης συν- 

ουσίας τῶν νῦν ἐπιχληϑέντων δειπνοσοφιστῶν, ἥτις ἀνὰ 

τὴν πόλιν πολυϑρύλητος ἐγένετο, 1] παρ ἄλλου μαϑὼν 
τοῖς ἑταίροις διεξήεις ; 4ΘΗΝ. «Αὐτὸς, ῷ Τιμόκρατες, μιὲ- 

τασχών. ΤΙ. .4ρ᾽ οὖν ἐθελήσεις καὶ ἡμῖν τῶν χαλῶν 
ἐπικυλικείων λόγων μεταδοῦναι 

-- τρὶς δ᾽ ἀπομαξαμένοισι ϑεοὶ διδόασιν ἄμεινον, 
Ρ εἰς πού φησιν ὃ Κυρηναῖος ποιητὴς ---- ἢ παρ᾽ ἄλλου 

τιγὸς ἡμᾶς ἀναπυνϑάνεσθαι δεῖ; 

4, Εἶτα εἰσβάλλει μετ᾽ ὀλίγον εἰς τὸν τοῦ “Ταρηνσίου 
ἔπαινον, καὶ λέγει ὡς ὑπὸ φιλοτιμίας πολλοὺς τῶν ἀπὸ 

παιδείας συναϑροίξων οὐ μόνοις τοῖς ἄλλοις, ἀλλὰ καὶ 

λόγοις εἱστία, τὰ μὲν προβάλλων τῶν ἀξίων ζητήσεως, τὰ 
δὲ ἀνευρίσχων, οὐχ ἀβασανίστως οὐδ᾽ ἔχ τοῦ παρατυχόν- 
τος τὰς ζητήσεις ποιούμενος, ἀλλ ὡς ἔγι μάλιστα μετ 

κριτικῆς τινος καὶ ΣΣωχρατικῆς ἐπιστήμης, ὡς πάντας ϑαυ- 
ς μάζειν τῶν ζητήσεων τὴν τήρησιν. λέγει δ᾽ αὐτὸν καὶ 
χαϑεσταμένον ἐπὶ τῶν ἱερῶν εἶναι χαὶ ϑυσιῶν ὑπὸ τοῦ 
πάντ᾽ ἀρίστου βασιλέως Πῆάρχου, χαὶ μὴ ἔλαττον τῶν 
πατρίων τὰ τῶν ᾿Ελλήνων μεταχειρίζεσθαι. καλεῖ δὲ αὐτὸν 
χαὶ “Δστεροπαῖόν τινα, ἐπ᾿ ἴσης ἀμφοτέρων τῶν φωνῶν 
προϊστάμενον. λέγει δ᾽ αὐτὸν χαὶ ἔμπειρον. εἶναι ἱερουρ- 

ἃ. «““ὐτὸς)] ΤΊ αὐτὸς Ψ' τοροέϊέο ΤΙπιοοΥϑέϊα. ποπιῖη6.. πο-- 
λυϑρύλητος) δον θεθαΐαν πολυϑούλλητος. ἑταίροις Οἀδαιθοηα5: 
ΔΟΡῚ ἑτέροις. ἐπιπυλικείων ΨῈ,. ἐπιχυλιχίων ΒΌ. ἀπομαξαμέ- 

ψοισι] ἀποδεξαμένοισι Ο Ἀ]ΕΘΙῸ 5 ρου βου ρίο. 
2 Ἐ. Κυρηναῖος ποιητὴς] ΟΠ πιδομαπι ἱπέθ] Ποὴε ΒΘ πε οῖαθ, οαΐ 

εϑέ ἔγαρτη. 189... Ρ61 ΘΙΓΌΓΘΠῚ ἀπομαξομένοισι ὁΘχΧ ΑἴπΘηᾶ60 αἴογθηΐ: 
ϑομυν οἰ σα θυβονι5 Ἐγδἐοβέμθπθηι, 4] Κυρηναῖος ποιητὴς αἰοίξαν 1, 

Ρ. 30 6. «Ἱωρηνσίου Β.α511. 1,.. λαρινσίου ΒΨ, 
2 σ. πάντ᾽ ἀρίστου] πάντα ἀρίστου ΒΟ. - ἱἑερουργιῶν σράϊσθ8: 

15 



ἃ 

ά4ά ΦΧ ΖΙΟΥ “4. 

γιῶν τῶν νομισϑεισῶν ὑπὸ τε τοῦ τῆς πόλεως ἐπωνύμου 
“Ῥωμύλου χαὶ Πομπιλίου Νουμᾶ, καὶ ἐπιστήμονα γόμων 
πολιτιχῶν. πάντα δὲ ταῦτα μόνον ἐξευρεῖν ἐχ παλαιῶν 
ψηφισμάτων. χαὶ δογμάτων τηρήσεως » ἔτι δὲ νόμων συνα- 

8 γωγῆς, οὖς ἔτι διδάσχουσιν, ὡς τὰ Πιυδάρου ὃ ̓κωμῳδιο- 
ποιὸς Εὐπολίς φησιν, ἡ δὴ χατασεσιγασμένων ὑπὸ τῆς τῶν 

πολλῶν ἀφιλ οχαλίας. ἣν δὲ, φησὶ, χαὶ βιβλίων χτῆσις αὐτῷ 

᾿ἀρχαίων “Ἑλληνικῶν τοσαύτῃ ὡς ὑπερβάλλειν πάντας τοὺς 

Ρ 

[«] 

ἐπὶ συναγωγῇ τεϑαυμασμένους, ΠΙολυχράτην τε τὸν Σάμιον 

χαὶ Πεισίστρατον τὸν 4ϑηναίων τυραννήσαντα, Εὐχλείδην 

τε τὸν καὶ αὐτὸν ᾿'ϑηναῖον καὶ ΝΥ ἱκοχράτην τὸν Κύπριον, 

ἔτι δὲ τοὺς Περγάμου βασιλέας, ἘΕὺριπίδην, τε τὸν ποιη- 

τὴν, ᾿Αριστοτέλην τε τὸν φιλόσοφον, καὶ τὸν τὰ τούτων 
διατηρήσαντα βιβλία Νηλέα- παρ᾽ οὗ πάντα, φησὶ, πριά- 

μένος ὃ ἡμεδαπὸς βασιλεὺς Πτολε ἑμαῖος, Φιλάδελφος δὲ 

ἐπίχλην, μετὰ τῶν ᾿ϑήνηϑεν καὶ τῶν ἀπὸ “Ῥόδου εἰς τὴν 

καλὴν ᾿Αλεξάνδρειαν μετήγαγε. διόπε ἐρ ἐχεῖνα τῶν “Αντιφά-- 

γους ἐρεῖ τις εἰς αὐτὸν 

Με δὲ π πρὸς Μούσαισι χαὶ λύγοις πάρει, 

ὅπου τὲ σοφίας ἔργον ἐξετάζεται. 
᾿““Ιγλαΐζεται δὲ χαὶ 
μουσικᾶς ἐν ἀώτῳ" 
οἷα παίζομεν φίλαν 
σνδρες ἀμφὶ ϑαμὰ τράπεζαν, 

κατὰ τὸν Θηβαῖον μελοποιόν. καὺ ἐπὶ τὰς ἑστιάσεις δὲ 

παρακαλῶν, πατρίδα, φησὶ, τὴν “Ῥώμην πᾶσιν «ποφαί- 

γει. τίς γὰρ τὰ οἴχοι ποϑῆ τούτῳ ξυνὼν, ἀναπεπταμέγην 

ἑεροεργιῶν ΨΤ7,. ῥωμύλου] ῥωμίλου Β.6 πομπιλίου Ι.. πομπηίου 

οΟαϊ665. 

2 ἃ. συναγωγῆς Ὁ οσοπιροπάϊοβα 5ογιρίαϊ. συναγωγὴν ἍΤ, 

3 ἃ. κατασεσιγασμένων 1,. κατασεσιγασμένους ΄. ἑλληνικῶν ΒΟΏ. 
ἑλληνιχῶν τε Υ,. πολυχράτην ΒΟΌ. πολυχράτῃ Ψ].- νιχοχρά-- 

τὴν ΒΟΠ. νικοχράτη Ψ],- ἔτι δὲ] Το σοθαΐίυγ ἔτο τε. ἄριστοτνέλην 

ΒΟΏ. ἀριστοτέλη ΨΤ,. τούτων] τούτου ΟΑΒΔΌΒΟὨ8. 

3. Ὁ. ὅπου τε σοφίας Ψ]|,.. ὅπου σοφίας ΒΟΒ. φίλαν ἄνδρες] 

φίλ᾽ ἄνδρες Β. Θηϑιᾶον μελοποιὸν] ΡΙηάαν. ΟΙν ΠΡ. 1, 22. 

3. ὁ, πᾶσιν] πᾶσαν ἢ. Το ροθαίαν ποϑεῖ. ,,ἴι (' οἱάφειι» 6886 
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ἔχοντι τοῖς φίλοις τὴν οἰχίαν; χατὰ γὰρ τὸν κωμῳ- 
διοποιὸν ᾿Απολλόδωρον, 

Εἰς οἰχίαν ἕταν τις εἰσίῃ φίλου, 

ἔστιν ϑεωρεῖν, Νικοιρῶν, τὴν τοῦ φίλου 
εὔνοιαν εὐθὺς εἰσιόντα τὰς ϑύρας. 

ὁ ϑυρωρὸς ἱλαρὸς πρῶτόν ἐστιν, ἡ κύων 
ἔσανε χαὶ προσῆλϑεν, ὑπήντησέ τις, 
δίφρον εὐθέως ἔϑηχε, χἂν μηδεὶς λέγῃ 
μηδέν. 

5. Τοιούτους ἔδει χαὶ τοὺς λοιποὺς εἶναι πλείους" ὡς 
τοῖς γε μὴ τοῦτο ποιοῦσιν ἐρεῖ τις... Τί μικρολογεῖς ; πλεῖαί 

ο τοι οἴνου χλισίαι. δαίνυ δαῖτα γέρουσι ϑιάλειαν" ξοιχέ τοι.“ 
τοιοῦτος ἣν τῇ μεγαλοψυχίᾳ ὁ μέγας ᾿“λέξανδρος. Κόνων 
δὲ τῇ περὶ Κνίδον ναυμαχίᾳ νικήσας «Τακεδαιμονίους χαὶ 
τειχίσας τὸν Πειραιᾶ, ἑκατόμβην τῷ ὄντι ϑύσας καὶ οὐ 
ψευδωνύμως, πάντας “ϑηναίους εἱστίασεν. ““λκιβιάδης δὲ 

᾿Ολύμπια νιχήσας ἅρματι πρῶτος χαὶ δεύτερος καὶ τέταρ- 
τος, εἰς ὅς νίκας χαὶ Εὐριπίδης ἐ ἔ) γραψεν ἐπινίχιον, ϑύσας 

᾿θλυμπίῳ Διὰ τὴν πανήγυριν πᾶσαν εἱστίασε. τὸ αὐτὸ 
ἐποίησε καὶ «“εώφρων ᾿Ολυμπίασιν, ἐπινίκιον γράψᾶντος 
τοῦ Κείου Σιμωνίδου. ᾿Εμπεδοχλῆς δ᾽ ὃ ᾿“Ιἶχραγαντῖνος 

ἵπποις Ολύμπια νιχήσας, Πυϑαγοριχὸς ὧν χαὶ ἐμψύχων 
ἀπεχόμενος, ἐκ σμύρνης χαὶ λιβανωτοῦ χαὶ τῶν πολυτελε-- 

ποϑὴ."“ δοινν εἰσ ἢ. ἔχοντι] ἔχοντα ΒΟ. χομῳδιοποιὸν) χωμε- 

κὸν ΒΟΡ. ἔστιν») ἔστι Β. εἰσιόντα ΒΌ. εἰοιόντι ΨΠ,, 

ἔσανε] ἔσηνε Τούρίι5. ὦ ὙΠ ΘΟΟΙΙ. νο]. ἢ]. Ρ, 928. ο,ιἴσανε Ο΄ ςοἡ υἱ- 

ἀδίμν μγίμιίην ἔρηνε ἄαγα τοἰιϊ856 ἰἰγανῖι 5... ον οἰ 5ἢ. Ροϑέ 
Ἶ . 

ποοσῆλθεν αἰίᾳιια ΟὨλ53α νἱἀθπίαν. λοις τις Ὁ. ὑπήντησέ τις ἴ,. 

ὑπώντησέ τις Υ. ὑπαντήσας δέ τις Οτοία5. ἴῃ: ΕΧοθΡρί 5 ἢ. 807. 

9. ἃ. πλείους] πλουσίους Αἀδπηλα5. μιεπρολογεῖς  μιεχρολογεῖ 

ΘΟΒγΟΙΡῃ. πλείαΐ τοὺ --- ἔοικέ τοι] Μιά. 1Π1|34. ε, 70. 71. ἡ, 

475. ὃ μέγας" Δλέξανδρος --- Χῖον κεράμιον αἴξογε δυϊάα5 τη ᾿4Θή-- 

νἄιος. ἴάδπι ἴῃ "“λέξανδρος, ὉΡῚ οαάθμι χϑροίαπέυγ, Οὐποηῖβ υἱοίο- 

τίδηι ΑΙοχαπᾶγο ἐγιθαῖ. 

9. 6. Εὐριπίδης ἔγραψεν ἐπινίκιον] Ῥανέϊην πογυϑίαῃι ἃ Ῥ] αΐϑγομο ἴπ 
ΑἸοθίαἀθ ν. 190. Β. (ο. 11. πανήγυρυν πᾶσαν ΒΟ). πανήγυριν 
ἅπασαν Ψί,, δυιῖάα5. -«“εώφρων σαϑαιθοηα5. λεόφρων Π0 01 οἵ ὅδτιῖ-- 

ἀδ5. ᾿Ολυμπίασιν] δονθοθαΐέαν ᾿Ολυμπιάσεν. 
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στάτων ἀρωμάτων βοῦν ἀναπλάσας διένειμε τοῖς εἰς τὴν 

ἔ πανήγυριν ἀπαντήσασιν. ὃ δὲ Χῖος Ἴων τραγῳδίαν ψική- 

σας ϑήνηδιν ἑ ἑχάστῳ τῶν ᾿41ϑηναίων ἔδωχε Χίον κεράμιον. 

Τοῦ γάρ τις ἄλλου πρὸς ϑεῶν [περ] οὕνεκα 
εὔξαιτο πλουτεῖν εὐπορεῖν τε χρημάτων 

2) τοῦ δύνασϑαι παραβοηϑεῖν τοῖς φίλοις, 

σπείρειν τε χαρπὸν Χάριτος, ἡδίστης ϑεῶν; ὁ : 
ὅ τοῦ μὲν πιεῖν γὰρ καὶ φαγεῖν τὰς ἡδονὰς 
ἔχομεν ὁμοίας" οὐχὶ τοῖς λαμπροῖσι δὲ 
δείπνοις τὸ πεινῆν παύεται, 

᾿Αντιφάνης φησίν. 
Ὅτι Ξενοχράτης ὁ Χαλχηδόνιυς καὶ Σπεύσιππος ὁ 

᾿Αχαδημαϊχὸς καὶ "Δριστοτέλης συμποτικοὺς νόμους ἔγραψαν. 
ἃ - ᾿λλὰ μὴν χαὶ ὃ “πχραγαντῖνος Τελλίας, φιλόξενος ὧν 

χαὶ πάντας πολυωρῶν, πενταχοσίοις ἱππεῦσιν ἐχ Γέλας ποτὲ 
«ς ᾿ - ! 2 : ὰ 

χαταλύσασιν ὡς αὐτὸν χειμῶγος ὥρᾳ ἔδωχεν ἑκάστῳ χι- 
- ᾿ [4 

τωγαὰ χαὶ ἱματίιον. 

3 ἢ χεράμιον δῖα ἴῃ ᾿4ϑήναιος δὲ (ὰϊ οαἄθπι παργδξ 50} 011 ϑὲς5 
ΑὐἸβέορδπὶα Ρας, 895. χεράμειον 1001 δὲ Βαϊ 1π. Χῖον. τοῦ γάρ 

τις 1... τοῦ δὲ γάρ τις ΟὮ. τοῦ δὲ γάρ τις Β΄ ΕΞΡ6ὈΣηΘΞϑεῶν περ οὕνεχα Υ}.. 

ϑεῶν οὕνεκα Β δὲ οοα. Ρανῖ5. 9056, 411 ποθ δϑὲέ Ὁ, ἴπ βοῃθαὶβ 
Βραποκη, ΝΊΏΠ ἀπηοέαν!ε Βοθνν οἸΡἢ., ἀξ π6 δος απΐάοπι δχριογαΐαπι 

ΒΑΡ Θα Πητι5. ὈΓΓΠ περ ὉΠΠ1Ὸ5 ΠΡγῚ ΠᾶΘ πιξδέαν, ἂῃ δΧχ δαἀϊέου 8 Ψϑποέϊ 

σοπίθοΐαγα πὸ αἰϊα τ]ὰ ργοϊοοΐαπι 516. ῬΟΥΒΟΠΙΙΒ Ὑ6] τοῦ γάρ τις 
ἄλλου, πρὸς ϑεῶν, πάτερ, οὕνειλ ἄν ν6] τοῦ δ᾽ ἄν τις ἄλλου, πρὸς θεῶν, 

πάτερ, οὕνεκα. Βεοἰϊδίσία5. ἴπ οοπιπθπέ. ἄρ ἄν ραγέϊου!α ᾿. 138. τοῦ 
γάρ τις ἄλλου, πρὸς ϑεῶν, φέρ᾽, οὕνεκα. Ἀθοΐα ῬΡοτδβοπὶβ δέ ΒοΡγᾶθὰβ 
ἴῃ Αἀά. δᾶ Αὐϊβέορῃ. Ρ. (103.) ὧν ἀοδιάοταπέ: 56 τπ8]6 ῬΟΓΒΟπι5 

δηαραθβέιην πε} 1 Δ ἐγαρΊοῖ5. ΠΟΙ ΠῚ ὙΘΓΒΙΙΠΙ ΠΕΌΠΊΘΙΪΒ Δ]1 6 ΠΙΠΠῚ, 
Θύτπὶ περ Ῥαγέουα Π46 οσαγοαΐ, οι πᾶσπι υἱἀθέυν τοῦ γάρ τις ἄλλου 

πρὸς ϑεῶν ἂν οὕνεχα. γ΄. ὃ. παραβοηϑεῖν 1,. περιβοηϑεῖν Ὑ. 
Υ. ὃ. καὶ φαγεῖν) καὶ τοῦ φαγεῖν Β. Υ. 6. οὐχὶ τοῖς λαμπροῖσι δὲ 
Ῥογβοπαβ. οὐχὲ δὲ τοῖς λαμπροῖσι γὰρ 110τ΄. Οτε Ξενοκράτης --- ἔγρα- 
ψαν δοροϑδουιηξ οχ Ο δὲ Ὁοιυβθίίαπο δρυᾶ ϑδοποίξαπι ΟΡ5. Ἠυπι. 

ἘΠ ΟΡΒΣ ΟΣ βασιλικοὺς Ἰ1ρν], ααοᾶ ἴῃ Ο τ πημθπάοβυμῃ ποΐδέι!", 

συμποτιποὺς ον οἰ Ρἢ.: νυ. Ὁ. Ρ. 186 Ὁ. 
4 ἃ. δ᾽ Ἀκραγαντῖνος -- ἱμάτιον αἴϊοτέ δυϊᾶαδ ἴῃ ᾿ϑήναιος οἱ Τελ- 

λίας. Γελλίας Οἀϑαιθοπὰβ οχ Πιοάοσο ΧΙ, 83. δὲ 41115. τελλίας 

Εἰσὶ δὲ δυυϊάα5. δὲ Ἐπαβέδεμπιβ ἢ. 1471, 7. πολυωρῶν ΤΌΤΣΠΕΡΙΙ : 
οοηΐ, Ὑ. Ρ. 211}. 1001 πυλωρῶν. ϑυϊ4δ5. δὲ Ἐπβέλεμ᾽ 5 ἐοτιμι ΠπῸς 

χαὶ π.-. πολ. οἱ ἐκ Γέλας οικὶἐξαπέ, ἐκ Τέλας ΨΠ, δὲ Βιοάοτγυϑ. ἐ 



ΑΚ  ΖΟΥ Ἢ ἣ 

0. Ὁ τρεχέδειπνος, φησὶ σοφιστής. Κλέαρχός φησι 
Χάρῤμον τὸν ΣΣυραχόσιον εὐτρεπίσϑαι στιχίδια καὶ παροι- 
μίας εἰς ἕχαστον τῶν ἐν τοῖς δείπνοις παρατιϑεμένων. εἰς 

μὲν τὸν ἰχϑὺν 
Ἥχω λιπὼν «Αἰγαῖον ἁλμυρὸν βάϑος. 

εἰς δὲ τοὺς κήρυχας 

Χαίρετε κήρυχες, Διὸς ἄγγελοι. 
εἰς δὲ τὴν χορδὴν 

“ἐλικτὰ κοὐδὲν ὑγιές. 
εἰς δὲ τὴν ὠνϑυλευμένην τευϑίδα 

“Σοφὴ σοφὴ σύ. 
εἰς δὲ τὸ ἐν τοῖς ἑψητοῖς ὡραῖον 

: Οὐκ ἀπ᾽ ἐμοῦ σκεδάσεις ὄχλον; 
εἰς δὲ τὴν ἀποδεδαρμένην ἔγχελυν 

Οὐ προχαλυπτομένα βοστρυχώδεα. 
τοιούτους πολλούς φησε τῷ «Ταρηνσίου παρεῖναι δείπνῳ 
ὥσπερ συμβολὰς κομίζοντας τὰ ἀπὸ τῶν στρωματοδέσμων 

γράμματα. φησὶ δὲ καὶ ὅτι ὃ “Χάρμος εἰς ἕχαστον τῶν 

παρατιϑεμένων ἔχων τι πρύχειρον, ὡς προείρηται, ἐδόκει 
τοῖς Διεσσηνίοις πεπαιδευμένος εἰναι» ὡς χαὺ Καλλιφάνης, 

ὃ τοῦ “Παραβρύχκοντος χληϑεὶς, ἀρχὰς ποιημάτων πολλῶν 

ἐχγραψάμενος, ἀνειλήφει μέχρι τριῶν καὶ τεσσάρων στί- 
χων, πολυμαϑείας δόξαν προσποιούμενος. πολλοὶ δὲ καὶ 

Ι᾿ . ᾽ 

ἀγέλας ΟὉ. ἍΝ γέλας Β. “Ὁ] “Ὅτι ϑοἢυνθῖσῃ, φηοι δἀᾷ, 10: 

οπι.Ὸ. Ψ, “Χάρμον)] Ἐδάοπι πατνδὲ ϑυϊᾷαβ ἴπ ᾿ϑήναιος οὲ Χύρ- 
μος. Συρακόσιον] ϑδευθοθαίαν -Συρακούοσεον. συρρακούσιον Β. 

εὐτρεπίσϑαι ΒΌ. εὐτρεπίσαν Τ,. χω] Ἑπστὶρίάο5. Ἑγοδα. 1, 
«Χαίρετε) 1Π84. α, 334. 

4 ". “Ἑλιχτὰ] Επγιρ:ᾷθ5. πάγοις. 448. ΖΣοφὴ] Ἰριάοπι 
245. Οὐκ] Νοβοῖο 4ὺ0 ἁποίοτα Οαβαῦθομιβ ἨοΙΊΟΡΙ ὙΘΥβαμ 
6556 ἀϊοαέ Οὐχ ἀπ ἐμοῦ σχεδάσεις ὄχλον Ταλάπείριε πρέσβυ,. 4ὰϊ ποη 
680 Ηοπιθυΐοιϑ. Οὐ] Ἑπτγιριάθ5 ὕποθηῖββ. 1499. Ῥοτβ. οὐ προ- 
καλυπτομένα βοστρυχώδεος ἁβρὰ παρηίδος, δὶ βοτρυώδεος Ῥοδοθηπέθ 
ΤηΘέῸ τϑοίθ σϑϑεϊξιπιπε ογιεῖοῖ. [πὶ Ογοϑές 1262. Ροιβ8. αὐὰπὶ ἅ}1ἃ 

Βιιπέ οι πἀδπάα ἐππὶ βοστρύχων ἵπ βοτρύων τηπίδηάμμι. “1ἀρηνα 

σίου ΒΔ5116 6 η515 δὲ ἴ.. λαρινοίου Ψ. λαρίνσου ΒΟ). στρωματοδέ-- 
μων ἴ,. στρωματοδεσμένων Ψ. ὃ Χάρμος} ὃ οἴπ, Ὁ, ΜΜεσοη- 
γίοις] μεσηνίοις Β.. 

4 ς. ποιημάτων πολλῶν] καὶ λόγων ααᾶϊέ ἐπδηλδι ἴῃ. Χαλλιφάνης. 
ἐχγραψάμενος ΒΟ, ἐγγραψάμενος 1, ἀνειλήφει) ἀνειλήφη 



8 ΕΚ ΤΥ ΛΝ μ ν-. 

ἄλλοι διὰ στόματος εἶχον τὰς ἐν τῷ «Σιχελιχῷ μυραίνας, 
τὰς πλωτὰς ἐγχέλεις, τῶν Παχυνικῶν, ϑύννων τὰς ἡτριαίας, 

τοὺς ἐν Πίήλῳ ἐρίφους, τοὺς ἐν “Συμαίϑῳ ,«“εστρέας" χαὺ 

τῶν ἀδόξων δὲ τὰς πελωρίδας χόγχας, τὰς ἐχ «Αιπάρας 

ἁ μαινίδας, τὴν Μαντινικὴν γογγυλίδα, τὰς ἐκ Θηβῶν βου- 
γιάδας, χαὶ τὰ παρ «ἡσχραίοις τεῦτλα. Ἀλε εάνϑης δὲ ὃ 

Ταραντῖνος, ὡς φῆι Κλέαρχος, πάντα παρὰ τοὺς πότους 

ἔμμετρα ἔλεγε, χαὺ Πάμφιλος δὲ ὁ “Σικελὸς, ὡς ταῦτα 

ἼἜγχει πιεῖν μοι, χαὺ τὸ πέρδικος σχέλος. 
“ἀμίδα δότω τις" ἢ πλακοῦντά τις δότω. 

Τὸν βίον, φησὶν, εὐσταϑεῖς, οὐχ ἐγχειρογάστορες. 

πες υργάϑους ψηφισμάτων β δονΡεεῷ “Δριστοφάνης φησίν. 

7. Ὅτι “ἀρχέστρατος ὃ “Συρακόσιος ἢ Τελῶος ἐν τῇ 

ὡς Χρύσιππος ἐπιγράφει 1 ἀστρονομίᾳ, ὡς δὲ “Τυγκεὺς καὺ 
Καλλ μος ᾿Ηδυπαϑ εἰᾳ, ὡς δὲ Κλέαρχος 4ειπνολογίῳ, ὡς 

δ᾽ ἄλλοι ᾿Οψοποιίᾳ ---- ἐπικὸν δὲ. τὸ ποίημα, οὗ ἡ ἀρχὴ 

ἼΩΝ ης ἐπίδειγμα ποιούμενος ᾿Βλλάδι πάσῃ --- 

φησὶ 
Πρὸς δὲ μιῷ, πάντας δειπνεῖν ἁβρόδαιτι τραπέζῃ. 

ἔστωσαν δ᾽ ἢ τρεῖς ἢ) τέσσαρες οἱ ξυνάπαντες, 

ἢ τῶν πέντε γε μὴ πλείους" ἤδη γὰρ ἂν εἴη 

μισϑοφύρων ἁρπαξιβίων σχηνὴ στρατιωτῶν. 

ἀγνοεῖ δ᾽ ὅτι οἱ ἐν τῷ Πλάτωνος συσσιτίῳ ὀχτὼ καὶ 

ς. παχυνικῶν Ο ,,ἱπιρισαίο 864 ποη αηιδίσιιο 8ογίρέμγαθ πεχιί 

ΒΟΠν οἰ ρῖι. παχυνῶν Β. παχύνου 1. ϑύννων] ϑυήνων ΒΟΌ. 

Συμαίϑῳ] Σαυάϑῳ (πιο “Σχεάϑῳ) Οαβδιθοπαβ ΘΟπιραυ δε 15 ΟἸΘπιθηέθ 

Αἰοχ. Ῥαράαρ. 1, 1. Ρ.. 108: οἐ ΡΟΠυο6 ΥἹ, 69, ἀδόξων αἱ 

χηθπάοβιιμι ποίας Ὁ. ; 
4 ἃ. ᾿Αριστοφάνης] ἴπ Παρέα]οπδῖρι5 ἀρὰ ῬΟΠΌοοπι Χ, 158. εἰ 

μὴ δικῶν τε χορ βα ψηφισμάτων τε ϑωμός. Συρακόσιος] ϑοιῖ- 

Βοβαΐαν Συρακούσιος." Ζελῶος] γελοῖος 5οι]ρίο δᾷ Ιαΐι8 ῳ 0). γε- 

λοῖος ᾧ᾿ Β. ἐπιγράφει ΒΟΏ. ἐπιγραφομένῃ Ὑ.. 

4 ες. «Δυγκεὺς] λυγγὲς Β. Καλλίμαχος] 1π πίνακι παντοδαπῶν 

συγγραμμάτων, αἂὐ Βαπέοῖο νυἰβαπὶ Ρ. 471. Κλέαρχος] Κλέαρχος ὃ 

“Σολεὺς ϑυϊάα5 ἴῃ ᾿άϑήναιος οεὲ Χάρμος- "Οψοποιίᾳ " Οψολογίαν 

ἀἰϊχῖε Βυϊ4α5 Ἰδ᾽46πι. φησὶ] ΕῸ5 ὙΘΓϑιι5 δέξαι! Εἰιδέδεῖαβ Ρ. 1970, 

42. χὰϊ ἐν μιᾷ --- ξύμπαντες --- ἁρπαζιβίων, ἢ τέσσαρες} ἢ ἕξ Ο. 

ἢ τῶν πέντε γε μὴ πλείους Οοπί. ΧΥ͂, Ρ. 67} ἃ. συπσσιτίῳ] 

σὑσιτίῳ Β. συμποσίῳ ϑυϊᾶδᾶπ ἱπ ᾿ἀϑήναιος. ὀχτὼ ἴ,. οἵ τινες Υ, 

εἰκοσιοχτὼ ἦσαν δαιτυμόνες δυϊάαδε 
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εἴκοσι ἦσαν. οὗτοι δὲ τὰ δεῖπνα τῶν ἐν τῇ πόλει ἀφο- 
ρῶσι χαὶ πέτονται δεξιῶς ἐπὶ ταῦτ ἄχλητοις ᾿Αντιφάνης 

σί. χαὶ ἐπάγει »οὐς ἐκ χοινοῦ ἔδει τρέφειν τὸν δῆμον, 
5 ἀεί ϑ᾽ ὥσπερ 

᾿Ολυμπίασί φασι ταῖς μυίαις ποιεῖν, 

βοῦν τοῖς ἀκλήτοις προκαταχόπτειν πανταχοῦ." 
ϑ Τὰ μὲν ϑέρεος, τὰ δὲ γίγνεται ἐν χειμῶνι, 

φησὶν ὁ «Συρακόσιος ποιητής. οὐχ ἅμα μὲν οὖν πάντα 

παρασχευάζεσθϑαι δυνατὸν, λέγεσϑαι δὲ ῥάδιον. Ὅτι 
ὃ ᾿ 3 " , χ1λ ἕ ᾿ πη! ἐ ᾿ς « 

ἑσπνῶν αναγθαφας σπεποιήνταιέει αλλοὶ τὲ χαὺ ἐμαχεισας ο 
ε , 3 - ΕῚ « ᾿ 72Ν ν" ’ Γ 

Ῥοδιος δὲ ἐπῶν ἐν ἕνδεχα βιβλίοις ἡ χαὶ πλείοσι, χαὶ 

Ἰγουμήνιος “Ἡρακλεώ 5 Διεύ) ὑ ἰατροῦ μαϑητὴ ουμήνιος ΠΙρακλεωτῆς, ὁ Διεύχους τοῦ ἰατροῦ μαϑητὴς, 
᾿ « - ε . πὸ 7 ’ 

ν χαὺ Ματρέας ὁ Πιταναῖος ὁ παρῳδὸς, καὶ ᾿γήμων ὃ 
᾿ ε ΕἸ Η͂ - [Ὁ] --2 κι» ν . 

Θάσιος ὁ ἐπιχληϑεὶς Φακὴ, ον τὴ ἀρχαίῳ χκωμῳδίᾳ. τινὲς 
Ε ἰΆ « 3 , ς ΄ 

ἐνταττουσιν. ύτι “Αρτεμίδωρος ο ψευδαριστοφαάνειος 
ὀψαρτυτικὰς λέξεις συνήγαγε. τοῦ Φιλοξένου δὲ τοῦ “1ευ- 
καδίου 4είπνου Πλάτων ὃ χωμῳδιοποιὸς μέμνηται 

νὰ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐν τῇ ̓ ᾽ρημίῳ 
τουτὶ διελϑεῖν βούλομαι τὸ βιβλίον 
πρὸς ἐμαυτόν. ΒΒ. ἔστι δ᾽, ἀντιβολῶ σε, τοῦτο τί; 

͵ 

πο οΡ»΄ὈΤρ ἄς. 

4. οὗτοι δὲ] οὔτ δὲ Β. οὗτοι δὲ τῶν ἐν τῇ πόλει | τὰ δεῖπν᾽ 
δα] πη 5ῖι5 δὲ ῬΟΙ ΞΟΠ 5. ταῦτ) Τὐρτὶ ταῦτα. ἄκλητοιυ] ἄκλη-- 

τος Ὁ), ἐπάγει] συνάγειν τλθηλγᾶπᾶθ Οαβαυθοπί.- χοινοῦ 
ΒΟΒ, κοινῶν ὙἹ1,. 

ὃ ἃ. ᾿Ολυμπίασι ΟΠ οἰ ρἢ. ΠΑ ΩΜΑΝΗΕ ᾿Ολυμπιάσις ταῖς 
ευΐᾳις ΒΟΏ. τὰς εὐυΐας ΨΙ,. τοῖς ἀχλήτοις ΒΟΏ). τοὺς ἀκλήτους 

γΙ.. γίγνεται) ϑουῖθοθδίαν γένεται. “Συρακόσιος (5ογ Βα Ραξαι 
«Συρακούσιος) ποιητὴς) ΤΗΘοονΙα5 ΧΙ, 58. ᾿“λλὰ τὰ μὲν ---ο. ἡγου-- 
μήνιος] Ναιπθαΐαπι ᾿Οψαρτυτικῶν 5ου!ρίογοπι ἔδοϊε δυϊ4α5 τη Τιμαχί-᾿ 
δας. Ματρέας) 1,οσομδΐαι Π]ητρέας. μετρέας Ο. ΨΙὰ, δὰ 19 ἃ, 
δα 4α5 μαστρέας. ἡ]άτρων ϑοθνν οἰ σ.. , 

ὅ ". Φακὴ] φακὴ Ο οἐ ϑυῖάα5. τῇ ἀρχαίᾳ κωμῳδίᾳῃ Νιά. ΧΥ. 
Ῥ. 699 ἃ. “Ὅτι ᾿Δἀρτεμίδωρος ---- συνήγαγε δἀάϊία ὁχ Ὁ, Παρὰ 
δα! 45. ἴῃ ᾿ἠρτεμίδωρος οἰ Τιμαχίδας. Πλάτων] ἐν Φάωνι, πὲ ς0]- 
Ἰβίέαν ἐχ ΠΥ. ρ. 146 Κ' δὲ ὙΠ. ρ. 328 8. κωμῳδιοποιὸς] πκωμι-- 

πὸς ΒΟΏ. ν.1. δ᾽ δ᾽ ὧν Ρογβομι5. 56 Π160 1 τη π60 ΡΘΙΒΟΠΆΓΙΠΙ 
Ὠοίδ5 1ῃ 11 15. πυδατιᾶῃι ἃ ἰβογ ρίαβ 6586. Εδγαμι ποΐϑέδγιιμ διιοίο- 
ΤῈΒ ΘΡῸ ΤΠ ΘΙΠΟΓΑΓΘ ἱππΈ1}16 ἀἰιχὶ ὉΌῚ π1}}} Πᾶθο Γ65 πρὸ αἰ ου ἐδ εῖ5 

θο ἀυδιξδεϊοηῖβ Παρ τοί, τῇ ρημίᾳ ΤΑΡΥῚ τῇ ἐρημίᾳ. 

4», 
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“41. Φιλοξένου και» τις ὀψαρτυσία.. 
5. Β. ἐπίδειξον αὐτὴν ἥτις ἐστίν. (4. ἄχουε πϑήν 

»ἄρξομαι ἐχ βολβοῖο, τελευτήσω δ᾽ ἐπὶ ϑύννον." 

8. ἐπὶ ϑύννον; οὐχοῦν τῆς τελευταίας πολὺ 
8 κράτιστον ἐνταυϑὲ τετάχϑαι τάξεως. 

«4. ,, Βολβοὺς μὲν σποδιᾷ δαμάσας καταχύσματι δεύσας 
10 »ὡς πλείστους διάτρωγε" τὸ γὰρ δέμας ἀνέρος ὀρϑοῖ. 

 γχαὺ τάδε μὲν δὴ ταῦτα" ϑαλάσσης δ᾽ ἐς τέκν᾽ ἄνειμι." 

εἰτῶ μέτα μιχρὸν ᾿ : 

Οὐδὲ λοπὰς καχόν ἐστιν" ἀτὰρ τὸ τάγηνον ἄμεινον. 
οἶμαι. 

καὶ μετ΄ ὀλίγα μμδ 

ο Ἐ θρφὼν, αἰολίαν συνόδοντά τὲ χαρχαρίαν τε 
μὴ τέμνειν, μὴ σοι νέμεσις ϑεόϑεν καταπγεύσῃ, 
9 ᾿, 2 ͵ ᾽ὔ . ᾿ 27 

ὰ ἀλλ ολον ὁπτησας παρᾶϑες, πολλὸν γὰρ ἄμεινον. 

᾿ πουλύποδος σλε ἐχτὴ δ᾽ ἂν ἐπεὶ λήψῃ κατὰ χαιρὸν, 
8 ἑφϑὴ τῆς ὑπτῆς, ἢν ἢ μείζων, πολὺ κρείττων" 

ἢν ὑπταὶ δὲ δύ᾽ ὠσ᾽, ἑφϑῇ χλαίειν ἀγορεύω. 
τρίγλη δ᾽ οὐχ ἐϑέλει νε εύρων ἐπιήρανος εἰναι" 
παρϑένου “Ἀρτέμιδος γὰρ ἔφυ καὶ στύματα μισεῖ. 
σχορπίος αὖ --- Β. παίσειέ γέ σου τὸν πρωχτὸν ὑπελϑών. 

Μ΄. 0. ἄρξομαι ἐκ Τι. ἄρξομαν δ᾽ ἐκ ΒΥ εἐ Ἐπιβέαίτα5 Ρ. 164, 25. 

Ψ. 7. ΤῊΌΡῚ τῆς τελευτῆς πολὺ. ΟΑδαῦθοπαβ γε] τῆς τελευταίας πολὺ 
γ6] τῆς τελευτῆς παρὰ πολὺ. ; 

5.6. Ὑ.- 8. ἐνταυϑὶὺὶ}] Τὐδι1 ἐνταῦϑα. Οδδαῦθοηι5 ἐνταυϑοῖ. 

ν΄. 9. σποδιᾷ ΒΟΏ. οποδιῇ ΨΠ.. γ. 10. ΓλθΥῚ οπιπθ8 δέμας ἄνορ- 
ϑοῖ, πϑαπθ ἃἸ 1 Επιβια μϊὰ5. 16 5 1556 υἱἀ θέαν απ Ρ. 1283, 99. βουιθαΐί 

“ηλάτων ὃ κωμικὸς εἰπὼν περὶ βολβοῦ, ὃς πολὺς ἐν ᾿Αϑήναις φύεται, ὅτι 
τὸ δέμας ἀνορϑοῖ, τουτέστι τὸ αἰδοῖον ἐντείνει. ΟςὐΒαθΟπα5 δέμας ἄνα 

δοὸς ἀνορθοῖ. ΕδῸ δέμας ἀνέρος ὀρϑοῖ. Ῥοβέ ν. 10. Ο δάἀάϊξ ἡ ψωλὴ 

δέμας ἐστί. τὸ τάγηνον ἄμεινον] Εἰ αδίαϊῖα5 ν, 1802, 20. ταγή- 

νου δὲ χρῆσις ἐν τῷ ἀτάρ τοι τὸ τάγηνον ἄριστον. οἶμαι ἀφ] επάπιηι 
νἱάδίαν. ο»ὐλίγα υἱάοίμν ἡπάϊοαγα εοπιρεπαϊεηε βογίρίμγας ἐπι οοά. 

Ομ. Βοδιν οι. ᾿μορ θέαι ὀλίγον. 

5. ἃ. Υ. 4. πουλύποδος] πολύποδος ΒΟΏ. ἐπεὺ λήψη] ἐπιλή- 

ψη ΒΟΌ. λήψῃ ἀρογέο νἱδοβαμη,, ποαὰρ ἂν ρματέϊουϊα οτοπάδ. Ὑιά6 

ἃππο δε! 0 61}. ν. 6. δὲ δύ ὠσ] δὲ δύ᾽ ὦσιν Β. ψ. 7. 8. 
τορος ΝΗ. Ρ. 320 ἃ. Ψν. 8. σεύματα 1,). στύμματα ΒΥ. ΦΨ.9. 
Ῥοβέ αὖ αἰῖιι5. ρογδόπαθ ἱπάϊοοιιν δἀάταϊε ἘΠΗ 5) δας. δὰ Λοπᾶγῃ, 92. 
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9, πὸ τούτου τοῦ (Φιλοξένου χαὶ ΦΦιλοξένειοί τινες 
ε πλαχοῦντες ὠνομάσϑησαν. περὶ τούτου Χρύσιππός φησιν 
» Ἐγὼ χατέχω τινὰ ὀψοφάγον ἐπὶ τοσοῦτον ἐκπεπτωχότα 
τοῦ μὴ ἐντρέπεσϑαι τοὺς πλησίον ἐπὶ τοῖς γινομένοις ὥστε 
φανερῶς ἐν τοῖς βαλανείοις τήν τὲ χέῖθα: συγξ εϑίζειν πρὸς 
τὰ ϑερμὰ, καϑιέντα εἰς ὕδωρ ϑερμὸν, χαὶ τὸ στόμα ἄνα- 
γαργαριζόμενον ϑερμῷ, ὕπως δηλονότι ἐν τοῖς ϑερμοῖς 

δυσκίνητος 1). ἔφασαν γὰρ αὑτὸν καὶ τοὺς ὀψοποιοῦντας 

ὑποποιεῖσθϑαι, ἵνα ϑερμότατα παρατιϑῶσι, καὶ μόνος χα- 

ἢ ταναλίσχῃ αὐτὸς, τῶν λοιπῶν συναχολουϑεῖν μὴ δυναμέ- 
γων.ς τὰ δ᾽ αὐτὰ χαὶ περὶ τοῦ Κυϑηρίου, Φιλοξένου 
ἱστοροῦσι χαὺ ᾿ἀρχύτου χαὶ ἄλλων πλειόνων, ὧν τις παρὰ 
᾿Κρωβύλῳ τῷ.-χωμιχῷ φησιν 

᾿Εγὼ δὲ πρὸς τὰ ϑερμὰ ταῦϑ' ὑπερβολῇ 
τοὺς δαχτύλους δήπουϑεν ᾿Ιδαίους ἔχω, ' 

καὶ τὸν λάρυνγ᾽ ἥδιστα πυριῶ τεμαχίοις. 
Β. χάμινος, οὐκ ἄνϑρωπος. 

Κλέαρχος δέ φησι (ιλόξενον προλ ουόμεγον περιέρχε- 

οσϑαι τὰς οἰκίας, ἀχολουϑούντων αὐτῷ παίδων χαὺ φερόν- 

των ἕλαιον, οἶνον, γάρον, ὕξος καὶ ἄλλω ἡδύσματα" ἕπει- 

τὰ εἰσιόντα εἰς τὰς ἀλλοτρίας οἰχίας τὰ ἑψόμενω τοῖς 

ἄλλοις ἀρτύειν ἐμβάλλοντα ὧν ἔστι γρεία, εἰϑ' οὕτως ἄνα- 

χάψαντα εὐωχεῖσϑαι. οὗτος εἰς Ἔφεσον χαταπλεύσας, εὑρὼν 

ΟῚ 

Ρ- 110. 'παίοειέ γε ΒΟ. παύσειέ γε ὟΙ,. ᾿Απὸ τούτου τοῦ --- 
κάμινος, οὐκ ἄνθρωπος] διυϊάαϑ ἴῃ ὀψοφάγος εἰ Τιμαχίδας. 

Ὁ. 6. ἐπὶ τοῖς γινομένοις ΒΟΏΙ,. ἐπὲ τοῦτο γινομένους Ψ. ϑυϊάας 
ὀψοφάγος ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε φανερῶς ---- παρατυϑῶσι 1,. περιτι-- 
ϑώσιυν. 

ὅ ἢ, χαὸ περὶ ΟὮ οἐ δυϊᾶδϑβ. περὸ ΨΙ7,. ῬΒΠοχοπαπι νυ μογίαπι 
Οτηϊεεϊς δ 485. Ψ. 1. ταῦϑ' ταῦτα Β. Υ. 2. ᾿Ιδαίους 1 τι 
εὐ δυϊᾷαβ ἴῃ ᾿Ιδαίους, ὀψοφάγος εἐ Τιμαχίδας. ἰδάλους Ψ, 2. 
λάρυγγ7}] φάρυγ" δ! 485 π΄ ὀψοφίγος οὐ Τιμαχίδας. πυριῶ] πυρειῶ ΒΟ, 

τε δχέοις ΠΤ, οἐ δυτἄὰ5 ἴπ Ζιμαχίδας. τεμιμοαχίοις Ὑ. τεμμαζείοις 
Β. τεμάχοις ϑαϊᾶα5. ἴῃ ὀψοφύγος. τεμαχείῳ Ὁ. προλουόμεγνον ἴ, 6( 
δυϊἀὰ5. ἴῃ Φιλόξενος “Ἰευκαδίου. προλούμενον Ὑ. περιέρχεοϑαι) ἐν τῇ 
πατρίδι χαὶ ἄλλαις πόλεοι περιέρχεσϑαι δι! 485. 

Ὁ ἃ, οἷνον ὁπ, ϑαἰα5. γάρον ὅξος Ο δὲ ϑυϊάαπ. γὰρ ὄξος 
ΒΌ. χαὲ ὄξος ὙἹΙ,. εἰς τὰς ἀλλοτρίας οἰκίας τὰ ἑψόμενα ΒΟΠ,, δι:- 
ἀα5, εἰς τὸν ἀλλότριον οἴκον τὰ ἑψημένω ΨΈ,. ἀναπάψαντα ἵ, ο(ἐ 
Μ85. Οδβαυθοπὶ, φαϊαβουμν σοηβοηέτο ΟἹ ἵπ δηποξαίίοπο αἷΐ 



Α 

12 δ ἈΚ "0. ΠΩ 

τὴν ὀψοπωλίαν χενγὴν, ἐπύϑετο τὴν αἰτίαν" χαὶ μαϑὼν 
ὅτι πᾶν εἰς γάμους συνηγύρασται, λουσάμενος παρῆν ἄχλη- 
τορ ὡς τὸν νυμφίον. καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον σας ὑμέναιον 
οὗ ἡ ἀρχὴ .».1 ἄμε ϑεῶν λαμπρότατες πάντας ἐψυχαγώγη- 

"Ὁ σεν. ἡν δὲ διϑυραμβοποιός. χαὶ ὃ γυμφίος 5, (βιλόξενε 

(εἰπε) χαὺ αὔριον ὧδε ῥέμει αι χαὺ ὃ Φιλόξενος ,,ὧν 
ὄψον (ἔφη) μὴ πωλῇ τις." 

10. Θεόφιλος δέ φησιν. »Οὐχ ὥσπερ Φιλόξενον τὸν 
᾿Ερύξιδος" ἐχεῖνος γὰρ, ὡς ἔοικεν, ἐπιμεμφόμενος τὴν φύ- 
σιν εἰς τὴν ἀπόλαυσιν ηὔξατό ποτε γεράνου τὴν φάρυγγα 

σχεῖν" ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἵππον ὅλως ἢ ἢ βοὺν ἢ κάμηλον 
2) ἐλέφαντα δεῖ σπουδάζειν γενέσϑαι. οὕτω γὰρ αἱ ἐπιϑυ- 
“μίαι καὶ αἱ ἡδοναὶ πολλῷ μείζους καὶ σφοδρότεραι" πρὸς 
γὰρ τὰς δυνάμεις ποιοῦνται τὰς ἀπολαύσεις." Ἀλέαρχος δὲ 

ς ΪΜελάνϑιόν φησι τοῦτ εὔξασϑαι λέγων » Γιϑωνοῦ Μελάν- 

ϑιος ἔοιχε βαθὰ εὐσασϑαι βέλεϊοης ὃ μὲν γὰρ ἀϑανασίας 

ἐπιϑυμήσας ἐν ϑαλάμῳ κρέμαται, πάντων ὑπὸ γήρως ἐστε- 

ρημένος τῶν ἡδέων, ΜΜελανϑιος δὲ τῶν ἀπολαύσεων ἐρῶν 
ηὔξατο τῆς μαχραύχενος ὄρνιϑος τὸν τράχηλον ἔχειν, ἵν᾿ 
ὅτι πλεῖστον τοῖς ἡδέσιν ἐνδιατρίβῃ.“ ὃ αὐτός φησι Πί- 
ϑυλλον τὸν τένϑην καλούμενον οὐ περιγλωττίδα μόνον 
ὑμενίνην φορεῖν, ἀλλὰ καὶ προσελυτροῦν τὴν γλῶτταν πρὸς 

ἃ τὰς ἀπολαύσεις" καὶ τέλος ἰχϑὺν τρίβων ἀπεχάϑαιρεν αὖ- 
τήν. μόνος δ᾽ οὗτος τῶν ἀπολαυστικῶν χαὶ δαχτυλήϑρας 
ΕΣ ᾿ , β νι »» «1 3 « « 

ἔχων ἐσϑίειν λέγεται τὸ οψον, ἐν ὡς ϑερμότατον ο΄ τρισ-. 
“ὦ -Ὁ 27 . , ᾿Ὶ 

άϑλιος ἀναδιδῷ τῇ γλώττῃ. ἄλλοι δὲ φίλιχϑυν τὸν Φιλό- 
, Η 2 μὰ ε΄: ι 

ἕξενον φασίν" ““ριστοτέλης δὲ φιλόδειπνον ἁπλῶς, ὃς ᾿χαὶ 

ΒΟΙννοῖρἢ., 564 ἴῃ Αἀάοπαϊβ ἀναχάμψαντα ἵπ Ο ρουβρίοιθ βουρέπηι 
αἰιγπιδί. ἀνακάμκψαντα οἔϊαπι ΒΨ. δυϊ4α5 χᾷϑ'᾽ οἵτως εἰς ἑαυτὸν χύ- 

ψαντα εὐωχεῖσθαι. Βταποκία5. ἀνακύψαντα. ὀψοπωλίαν] ὀψόπωλιν 
δα! 5. 

6». δειπνεῖς] δειπνήσεις ϑι.1485. πολλῷ μείζους] πολλαὶ μεί- 

ζους Β. ἵ 

Ὁ ο. χρέκαταν 1. κρέμεται Ψ. μακραύχενος] μαχραυχένου Β. 

«πἰϑυλλον] Ἕαδομι δυϊάαβ ἴῃ περιγλωττίς οἱ “ηίϑυλλος. προσελυ- 

τροῦν] προσεχυτροῦν» Ο. γλῶτταν ϑδυῖϊάαπ. ΒΟΥ οθδέι" γλῶσσαν. 
0 ἀ. θερμότατον δι ϊ4α5 1 δακτυλήϑρα Θὲ περιγλοττίς εἰ Πίϑυλλος. 

Τιεροθαίαι ϑερμότατα. φίλιχϑυν τὸν ΒΟ). φίλιχϑυν καὶ αὐτὸν 

1. »» Φιλόξενον) Ετηχίαὶβ Πίϊιηι: υἱάο ῬΠιίαγοί ϑψπηιροβ. ἹΝ,, 4. 

͵ 
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γράφει που ταῦτα »»δημηγοροῦντες ἐν τοῖς ὄχλοις κατατρί- 
βμιαν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐν τοῖς ϑαύμασι, καὶ πρὸς τοὺς 

ἐχ τοῦ Φάσιδος 1 Βορυσϑένους χαταπλέοντας, ἀνεγνωχό- 
τες οὐδὲν πλὴν εἰ τὸ Φιλοξένου Δεῖπνον οὐχ ὅλον." 

8 11. Φανίας δέ φησιν ὅτι Φιλόξενος ὃ Κυϑήριος ποιη- 

τὴς, περιπαϑὴς ὧν τοῖς ὄψοις, δειπνῶν ποτὲ παρὰ Διο- 
νυσίῳ, ὡς εἶδεν ἐχείνῳ μὲν μεγάλην τρίγλαν παροτεϑεῖσαν, 

ἑαυτῷ δὲ μιχρᾶν, ἀναλαβὼν αὐτὴν εἰς τὰς χεῖρας πρὸς 

τὸ οὖς προσήνεγκε. πυϑομένου δὲ τοῦ “ιονυσίου τίνος 
ἕνεχεν τοῦτο ποιεῖ, εἶπεν ὃ Φιλόξενος ὅτι γράφων τὴν 
Τ αλάτειαν βούλοιτό τινα παρ᾽ ἐχείνης τῶν χατὰ Νηρέα 
πυϑέσϑαι" τὴν δὲ ἠρωτημένην ἀποχεχρίσϑαι διότι γε ἑωτέρα 

Γ ἁλοίη" διὸ μὴ παρακολουϑεῖν" τὴν δὲ τῷ Διονυσίῳ παρα- 

τεϑεῖσαν . πρεσβυτέραν οὖσαν, εἰδέναι πάντα σαφῶς οἱ 

; βούλεται. μαϑεῖν. τὸν οὖν Διονύσιον γελάσαντα ἀποστεῖ- 
λαι αὐτῷ τὴν τρίγλαν τὴν παρακειμένην αὐτῷ. συνεμέϑυε 

δὲ τῷ (Φιλοξένῳ ἡδέως ὃ Διονύσιος. ἐπεὶ δὲ τὴν ἐρωμένην 

Ταλάτειαν ἐφωράϑη διαφϑείρων, εἰς τὰς λατομίας ἐνγε- 

γ βλήϑη: ἐν αἷς ποιῶν τὸν Κύχλωπα συνέϑηκε τὸν μῦϑον 
εἰς τὸ περὶ αὑτὸν γενόμενον πάϑος, τὸν μὲν Διονύσιον 
Κύκλωπα ὑποστησάμενος » τὴν δ᾽ αὐλητρίδα 17 αλάτειαν, 
ἑαυτὸν δ᾽ ᾽Οδυσσέα. 

12. ᾿Εγένετο δὲ κατὰ τοὺς Τιβερίου “Χρόνους ἀνήρ τις 
᾿Απίχιος, πλουσιώτατος τρυφητὴς; ἀφ᾽ οὗ πλαχούντων 

Ῥ- 068. Ο.ς Βοίποβίηϑ. φασίν Τ.. φησίν ΒΥ. τοῦ Φάσιδος] 
τῆς φάσιδος Β. 

΄ 

αν 
6 6. Φανίας 1.. φανίας Β. φαινίας ΟΥ. Φανίας ἡ Φαινίας ἱπαυϊέ 

ϑυϊάα5, πὲ αἰτᾶσας βογίρέιτα πϑἰἐαέα (ἰιῖ5586 νἱἀθδέαγ. δειπνῶν 
ποτε] δειπνεῦῖ ποτε Β.. ἑαυτῷ] αὑτῷ ϑιυϊ445 π΄ Φιλόξενος. τὴν δὲ 
Ὁ εὖ δυϊᾶαΒ. τὴν δεσπότιν Β. τὴν δεοπότην Ὁ. τὴν δέ ποτε ὙΤ,. 

ἠρωτημένην} ἐρομένην ϑιυῖϊάδ5. ἀποκεκρίσϑαν ϑυϊάαΒ. ΤΑΌΤΙ οὐκ 

ἀποκεκρίσθαι. διότι νεωτέρα ἁλοίη] ὃτι νεώτερος οὖσα ἁλοίη ϑιυϊᾶδ5. 

6 . Διονυσίῳ) διονύσῳ Β. ΄ εἰδέναι] ἰδέναν Β, ϑυϊᾶαθ τὴν δὲ 

ο, παρακειμένην τῷ ΖἸιονυσίῳ πρεσβυτέραν οὐοων πάντα εἰδέναι ἃ βούλεται 

μαϑεῖν, τὸν οὖν Διονύσιον γελάσαντα ἀποοτεῖλαν αὐτῷ τὴν τρίγλαν. 

τὴν τρίγλαν ΒΟ, τὴν τρίγλην ὙΠ. τὴν παραχειμένην αὐτῷ 
ΒΟ), τὴν περὶ παρ᾿ αὐτῷ Ψ. τὴν παρ᾿ αὐτῷ 1. 

7 ἃ. αὑτὸν] αὐτὸν (Ὁ. 



“δ Ἐκ νὰ 

γένη πολλὰ ᾿Δπίκια ὀνομάζεται. οὗτος ἱχανὰς μυριάδας 
χαταναλώσας εἷς τὴν γαστέρα ἐν Μιντούρναις ----- πόλις δὲ 
Καμπανίας - διέτριβε τὰ πλεῖστα ̓  καρίδας ἐσθίων πο- 

ΟΡ λυτελεῖς, αἱ γίνονται αὐτόϑι ὑπέρ τε τὰς ἐν «Σμύρνῃ μέ- 

γισται χαὶ τοὺς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ ἀσταχούς. ἀκούσας οὖν 
καὶ χατὰ “ιβύην γίνεσθαι ὑπερμεγέϑεις, ἐξέπλευσεν οὐδ᾽ 
ἀναμείνας μίαν ἡμέραν. χαὺ πολλὰ κακοπαϑήσας κατὰ τὸν 
πλοῦν, ὡς πλησίον ἦχε τῶν τόπων, πρὶν ̓ἐξορμῆσαι τῆς 
γεὼς -- πολλὴ δ᾽ ἐγεγόνει παρὰ «Ἵίβυσι φήμη τῆς ἀφίξεως 
αὐτοῦ ---- προσπλεύσαντες ἁλιεῖς προσήνεγκαν αὑτῷ τὰς 
χαλλίστας χαρίδας. ὁ δ᾽ ἰδὼν ἐπύϑετο εἰ μείζους ἔχουσιν" 

εἰπόντων δὲ μὴ γίνεσϑαι ὧν ἤνεγκαν, ὑπομνησϑεὶς τῶν ἐν 
ΓΜιντούρναις, ἐχέλευσε τῷ χυβερνήτῃ τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἐπὶ 
᾿Ιταλίαν ἀναπλεῖν μηδὲ προσπελάσαντι τῇ γῆ. “Αριστόξενος 
δ᾽ ὁ Κυρηναῖος φιλόσοφος, ὃ ὄντως μετελϑὼν τὴν πά- 

τριον φιλοσοφίαν, ἀφ᾽ οὗ καὶ χωλήν τις χαλεῖται “4ρι- 

στόξενος ἰδίως" σχευαξόμενος , ὑπὸ τῆς ἀνυπερβλήτου τρυ- 
φῆς καὶ τὰς ἐν τῷ χήπῳ “7ινομένας ϑριδακίνας οἰνομέλιτε 

ἐπότιζειν ἑσπέρας, καὶ ὑπὸ τὴν ἕω λαμβάνων χλωροὺς 

ἔχειν ἔλεγε πλαχοῦντας ὑπὸ τῆς γῆς ἀναπειπομένους αὑτῷ. 
ἃ. 18. Τραϊανῷ δὲ τῷ αὐτοχράτορι ἐν Π͵αρϑίᾳ ὄντι χαὶ 
τῆς ϑαλάσσης ἀπέχοντι ἡμερῶν παμπόλλων ὁδὸν ““πίχιος 
ὄστρεα νεαρὰ διεπέμψατο, ὑπὸ σοφίας αὐτοῦ τεϑησαῦυρι- 
σμένα" καὺ οὐχ ὡς Ν᾽ ἱκομήδει τῷ Βιϑυνῶν βασιλεῖ ἐπι- 
ϑυμήσαντι ἀφύης - μαχρὰν δὲ καὶ οὗτος ἢν τῆς ϑα- 
λάσσης ---- μάγειρός τις μιμησάμενος τὸ ἰχϑύδιον παρέ- 

Θ 

ἂν ΠΠιντούρναις --- πόλις δὲ Καμπανίας --- Ἴ ἐν Κιντούροις τῆς Τὰ α 

λατίας ϑυϊάαβ ἴῃ ᾿ἀπέκιος δὲ Κιντούροις. πόλις δὲ] πόλει δὲ Ο. 
7. Ὁ. αὐτόϑι ὑπέρ] αὖϑις ὑπέρ Β. τε τὰς] Τιοροθαΐίαν γε τὰς, 

καλλίστας καρίδας 1,. καλλίστας ἀκαρίδας ΒΟΌΥ. εἰ μείζους] 
εἰ μὴ μείζους Ῥογδοπι8. : 

7 ο. κωλήν τις] κωλίντις Β. ᾿Αριστόξενος] "Αριστοξένειος (ἃ-- 

ΒΔᾺΒΟΠΤΙ5. ὑπὸ τῆς --- ἀναπεμιπ. αὐτῷ) ϑυϊᾷὰβ ἴῃ ᾿Αριοτόξενος Κυ- 

ρηναῖος. αὑτῷ) ϑονιθοθαίαν αὐτῷ. ; 

7 ἃ. Ππαρϑίᾳ] παρϑύα Β. Πάρϑοις δα! 5. ἴῃ ὄστρεα. παμπόλ-- 
λων] πολλῶν ϑιυϊάδ5. ὄστρεα) ὄστρα Β. αὐτοῦ ΒΟ. αὐτῷ ὙΤ,. 

οπ ει δ! δ5, τῷ, Βιθυνῶν βασιλεῖ ϑιϊάαπ ἴῃ ἀφύα. Τῖθνὶ τῷ 
βιϑυνῷ τῷ βαοιλεῖ, τῆς ϑαλάοσης) τῆς θαλάττης ϑιυιῖ4αβ. 

πα σννσνννν «“«ἰὐλδσδοι, 0 δὖὦέτροΠὁΠέρόνσέἔον..ὦὰἴύ’θθ Πθ-θὃθθΘὖ ὖΦῆΦἁΦ οἰ. «ον π᾿ -" ------ ---πἰ͵ις--. στους. 

“τπσ'τΠτό.....ὕ.. 
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ϑηχὲν ὡς ἀφύας. ὁ γοῦν παρ᾽ Εὔφρονι τῷ κωμιχῷ ῬῶΣ 
γειρός φησιν 

᾿Εγὼ μαϑητὴς ἐγενόμην ΖΣωτηρίδου, 
ὃς ἀπὸ ϑαλάττης Γικομήδει δώδεκα 

ὁδὸν ἀπέχοντι πρῶτος ἡμερῶν ποτὲ 
ἀφύης ἐπιϑυμήσαντι χειμῶνος μέσου 

5 παρέϑηχε νὴ Δί", ὥστε πάντας ἀναχραγεῖν. 

Β. πῶς δὲ δυνατὸν τοῦτ᾽ ἐστί; ΑΙ. ϑήλειαν λαβὼν 
γογγυλίδα, ταύτην ἔτεμιε λεπτὰ χαὶ μαχρὰ, 

τὴν ὄψιν αὐτῆς τῆς ἀφύης μιμούμενος, 
ἀποζέσας, ἔλαιον ἐπιχέας, ἅλας 

10 δοὺς μουσιχῶς, μήχωνος ἐπιπάσας ἄνω 
κόχχους μελαίνης τὸν ἀριϑμὸν δώδεχα, 
σιερὶ τὴν Σχυϑίαν ἔλυσε τὴν ἐπιϑυμίαν. 
χαὶ ᾿Νικομήδης, γογγυλίδα μασώμενος, 
ἀφύης τότ᾽ ἔλεγε τοῖς φίλοις ἐγκώμιον. 

1ὅ οὐδὲν ὃ ο μάγειρος τοῦ ποιητοῦ διαφέρει" 
ὃ νοῦς γάρ ἔστιν ἑχατέρῳ τούτων τέχνη. 

14. Ὅτε περὶ Περιχλέους φησὶν ᾿Αρογίλογος ὃ Παά- δ Ων δ φ 7 . Θχ χ' ᾿ 
Ἁ ς ΕῚ Ω υ ν᾿ 

ριος ποιητῆς ὡς ἀκλήτου ἑπεισπαίοντος εἰς τὰ συμπόσια, 

Ψ. 2. ϑαλάττης) δοῦναί ϑαλάσσης. 

7 6. Ψ. 3. πρῶτος ΒΟΏ. πρῶτον ΥἹ],. Υ. ὅ. παρέϑηκεν ἡδείας 
ΒΟ. παρέϑηκεν ἡδεῖς Ψ1,. οἵα Ὁ ἡδέως 6886 υἱάοίιγ.(ς Βομνν οἰ ρῖι. ἡδέας 
ΘΧΘΠΙΡΙΑΓΙ 810 δάβουιρϑιέ Βγαποικίιβ, «φαΐ ΠΠὈγῸ Ὁ ἀδι5 68. παρέ- 

ϑηχε νὴ 41 Μεϊποκῖαβ δὰ Μοπαπάγαμ Ρ. ΧΧ. ΡΨ. 6-- 12. Ἀρυᾶ 
δυϊάαπι πὶ ἀφύα Βοτρέαπι: ϑήλειαν λαβὼν γογγυλίδα ταύτην ἔτεμεν 
εἰς μαχρὰ χαὶ λεπτὰ τὴν ὄψιν τῆς ἀφύης μιμούμενος ἐπιζέσας ἔλαιον 

ἐπιχέας ἅλας. μήκωνας ἐπιπάσας, ἔλυσε τὴν ἐπιϑυμίαν. γ. 7. ταύ-- 
νη: ἔτεμε, λεπτὰ τὴν ὄψιν ΒΟ). ταύτην ἔτεμεν εἰς λεπτὰ σφόδρα τὴν 
ὄψιν ὙΙ,.  ογᾶπι βου ρέσγαπι δυϊάα ἄποα γοβεϊξαθυαπε ΡΟΥΒΟΠι5. δέ 
ἘΠΠΙΒ] οἴ δᾷ Αομαγπ. 301. Ῥ. 32. Ψ. 9. ἀποζέσας ΒΟ. ἀποζέσαο 
δ ΥΙ. ν 10. ἐπιπάσας Ὁ. ἐπιπάσσας ὙΤ1.. Μι 11. δώδεχα Ὑ. 
δυώδεχα Τ,, αυοᾶ τοέϊηθϊε Βομννοῖρη. ἄς οοαᾷ, ἰᾶοοπ5. Θαΐ οχ 
Β πΐμὶ οὁποίαντε ἀριϑιὸν, ν᾽ ἀθέιν σφ ο 556. ἀριϑμὸν δώδεχα : πᾶπὶ ἱπ 
ἀριϑμὸν ΒΪ}1] νἁγι οέαίϊ5 οϑέ, Ῥουβοπῖιβ χόχχους μελαίνης τετταράχοντα 

τὸν ἀριϑμόν, Ψ, 12. ἐγλύοε Ψ. ἐκλύσε' ΒΑ 51:16 6515. ἔλυσε ἴ. 
ἔπαυσε Ῥογδοὴιιβ. 

7 Ὑ. 13. μασοίμενος} δου ο δία. μασσώμενος. περὶ δηΐα 
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10 . μ᾽ ΤῸΝ 

Μηυχονίων δίκην. δοχοῦσι δ᾽ οἱ Μῆυχόνιοι διὰ τὸ πένεσθαι 
χαὶ λυπρὰν γῆσον οἰχεῖν ἐπὲ γλισχρότητι καὶ πλεονεξίῳ 
ὙΤΎΡΜΕΝΟ, τὸν γοῦν γλίσχρον ᾿σχόμαχον Κρατῖνος 
Μυχόνιον χαλεῖ ,,( Πῶς ἂν ᾿Ισχομάχου γεγονὼς Ἰυχονίου 

φιλόδωρος ἂν εἴης; ἜΜΕΝ . ; Ἶ 

«γαϑοὸς πρὸς ἀγαϑοὺυς ἄνδρας ἑστιασόομενος ἤχον. 
κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων. 

Πολλὸν δὲ πίνων καὶ γαλίχρητον μέϑυ, 
Ἐξ δ 8 ὧν οὔτε τῖμον Ἔ Ἔ εἰσήνεγκας Ἔ 
οὔτε μὴν χληϑεὶς ἢ Ἔ 5ε "ε΄ ἤλϑες, οἷα δὴ φίλος" 

ἀλλά σ᾽ ἡ γαστὴρ γόον τε καὶ φρένας παρήγαγεν 
εἰς ἀναιδίην, 

᾿Αρχίλοχος φησίν. 

“Περικλέους οτα. Β. “Μυχονίων] Αἱ χαυδέοῦ ἀθίποθρϑ ὁχ ΠΠ0 15 τὸ- 
δέϊξας! βαπέ Πυχόνιον ἴῃ 1, “7υκώνιον Βουθαπέαγ, Ὑ Ρυΐμηο δὲ βϑοιπη- 

ὁ Ἰοο0 μυχωνίων δὲ μυχώνιοι, (ογίϊο μυκόνιον, «αδγέο μυκογίου. 

δίσην] δίχᾳ Ψ. Βυϊάαθβ ἵπ εἰσπέπαικεν ἃ]]Δέο ΑὙΙΒΕΟΡ δ ἷ5. ΙθοῸ 4π0- 

ἄδπι καὶ αὖϑις, ἰηηαϊε, Π]υκονίων δίκην ἐπειοσπέπαικεν εἰς τὰ συμπόσια. 
ψῆσον] νηῶν Β. 

8 ἃ. ᾿Ισχόμαχον] ἰσχνόμαχον Β. Οναίπὶ νοῦρθα Μίριποκκία5 δὰ 

Μεπαμπάχγιπι Ρ. 8. 5ῖ. δᾶ πιδέγιιπι τϑυοοαθδΐ 
Καὶ πῶς ἂν Ιοχομάχου σὺ γεγονὼς ἢΤυκονίου 

φιλόδωρος ἂν εἴης; 

᾿4γαϑὸς --- φίλων] Παροιμία ταᾶτρ. Ὁ. ἀγαθὸς πρὸς ΒΟ. ἀγαϑὸς 
ἂν πρὸς ΥἿ,. Ἐτιδέδεμιυβ ν. 1148, 835. χαὲὶ παροιμίαν ποιεῖ τὴν ,..4πλητὲ 

πωμάζουσιν ἐς φίλους φίλοις χαὶ τὸ ,,4γαϑὸς πρὸς ἀγαθοὺς ἄνδρας 
ἑστιασόμενος ἧκον,“ μή τινὰ τἴμον εἰσενεγκὼν, εἰπεῖν κατ΄ ᾿Αρχίλοχον, 

ἀλλὰ δηλονότει ἀσύμβολον δεῖπνον εὑρών. καὶ ἔστιν ὃ τἴμος κατὰ τὸ ὠνὴ 
ὦνος, χολὴ χόλος. ὁμοία δὲ παροιμία καὶ τὸ ,»ἸΚοινὰ τὰ τῶν φίλων." 

ΑΥΟΒΠΟΟΘΝΙ γουβὰ5 (τ. 88. αἰδίον ἃ. Ρ. 318.) ἴῃ Ψ' 5ῖ6 βουιρε 

Πολλὸν δὲ πίνων καὶ χαλίχρητον μεϑύων (μέϑυ ΟΑβαυθοπα5) οὔτ᾽ ἔτε 

τίμον (οὔτε τι τίμον 1,.. οὔτε τἴμον ΒΒ. .,τέόὲ ροβέ οὔτε ογι. (11).“- 
δομννο 1.) εἰσήνεγκους (εἰσήνεγγας 1, οἱ οοὐᾷ.) οὐδὲ (οὔτε Οὐβδαθο- 

Π5) μὴν κληθεὶς ἦλθες, οἵα δὴ φίλος. ἄλλά σε γαστὴρ νῶν (νόον 

ΒΟ) τὲ καὶ φρένας παρήγαγεν εἰς ἀναιδείην, ῬΟΓΒΟΠιΒ. ἸδΟΠΔΒ 

510 δχρὶδὲ 

ἐσθίων ϑ᾽ ὧν οὔτε τἴμον οὔτιν᾽ εἰσενήνοχας, 

οὔτε μὴν κληϑεὶς ἐς ἡμᾶς ἤλθες, οἵα δὴ φίλος" 
ἀλλά σ᾽ ἣ γαστὴρ νόον τὲ καὶ φρένας παρήγαγεν 

εἰς ἀναίδειαν. 

ΨοΥβα βαοιηάο ἐφ᾽ ἡμᾶς Ῥονδοπι5 1π ΔΓ ΒΟ ἐπ ο15. ἘταΔίαπί5 Ρ..232, 
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Εὔβουλος ὁ χωμικός φησί που 
Εἰσὶν ἡμῖν τῶν κεχλημένων δύο 

ἐπὶ δεῖπνον ἄμαχοι, Φιλοχράτης καὶ Φιλοχράτης. 
ἕνα γὰρ ἐχεῖνον ὄντα δύο λογίζομαι, 
μεγάλους, μᾶλλον δὲ τρεῖς. 

ὅ ὃν φασι παρακληϑέντ᾽ ἐπὶ δεῖπνον πρὸς φίλου τιγὸς 

εἰπόντος αὐτῷ τοῦ φίλου ̓  ὁπηνίκ ἂν 

εἴκοσι ποδῶν. “μετροῦντι τὸ στοιχεῖον ἥ, 
ἥχειν, ἕωϑεν αὐτὸν εὐθὺς ἡλίου 

μετρεῖν ἀνέχοντος" μαχροτέρας δ᾽ οὔσης ἔτι ' 
10 πλεῖν 2) δυοῖν ποδοῖν “παρεῖναι τῆς σχιᾶς" 

ἕπειτα φάναι μικρὸν ὀψιαίτερον 
δι᾿ ἀσχολίαν ἥχειν, παρόνϑ'᾽ ἅμ᾽ ἡμέρῳ. 
2 ᾿ - 

᾿Ασυμβόλου δείπνου γὰρ ὅστις ὑστερεῖ, 
τοῦτον ταχέως νόμιζε καὶ τάξιν λιπεῖν, 

Ἄμφις φησὶν ὃ κωμικός. «Χρύσιππος δέ φησιν 

τ 

«Ασύμβολον χώϑωνα μὴ παραλίμπανεξ. 
Κώϑων δ᾽ οὐ παραλειπτὸς ἀσύμβολος, ἀλλὰ διωκτός. 

᾿Αντιφάνης δέ φησι 
Βίος ϑεῶν γάρ ἐστιν, ὅταν ἔχῃς ποϑὲν 
τἀλλότρια δειπνεῖν, μὴ προσέχων λογίσμασι- 

Ψεγβα ροβέγοπιο βου οηᾶαπι ζαϊξ ἀναιδέην: 46 ΄αα ἔογπια ἀϊοέαπι δΔΌ 

ἘΠΠ.51610 δὰ Μίράορδῃ ρΡ. 170. 

8 "Ὁ. Ψ. 1. Εἰσὶν] Πάρεισιν ἸΔΟΟΌΒ 5. Ὁ. 6. Υ. 2. Φιλοκρώ- 
: τῆς καὶ Φιλοκράτης 1, οὐτὰὶ ΤΌΣΠΟΡΟ εἰ Μαυγοίο. φιλοκράτης καὶ φι- 

“λοχτήτης ΒΟΌΥ. Ψ. 8. φασί ποι κληϑέντ᾽ ΒΟ. φασὶ παρα"ληϑέντ' 
1. Αρέϊι5 νἱάθέιν φασί ποτὲ χληϑέντ᾽, αποᾶ οοπίθοῖέ ϑοΠινοῖρἢ. 

πρὸς] ὡς ΒΟ. φίλου τινὸς ΒΥ]... φίλου αὐτοῦ τινος Ο. φί- 

λου. . - « τινὸς ἢ. Ψ. 4-- 6. ἴῃ Ὀνονῖιβ οοπέγαχιε δρ ζοπιθ. υᾶγα 
Ῥαγαπη ῬΓΟΡΆ1}15 Ῥουβοηὶ σοπϊδοίαχα 6ϑὲ 

ὅν φασι παρακληϑέντ᾽ ἐπὶ δεῖπνον πρὸς τινὺς 
Υ εἰπόντος αὐτῷ τῶν φίλων ---- 
ὃ ο. Υ. 10, πλεῖν] πλεῖον Ο. Ψ. 11. ἔπειτα φάναι] φάναι. δ᾽ 

ἔπειτα Ῥογβοπαβ, Αὐἰάμι! πια]αϊέ ἔπειτα δὲ φάναι δρᾶ δῖος αιοααθρ, 

πὸ ἴῃ ἸΟοΐδ Ρἰαγίπλῖ5. ΡΥΙΟΓαπι ΠΙΡΥΌΓΙΠ, ΘΟμΙ ΘΟἔαγ 18. ἃ δε πο η τη, 

«αοπῖᾶπι πὸπ οοηβίδέ αὐἱὰ ἀξ Οπλβουϊξ αὐ πηυίαν γι Θρ᾿(0Π168 

ΒΟΡΙΡΙΟΙ. Υ. 12. ἥκειν παρόνϑ' 1ἰουιηδμηῖ8 46 Ὠιοίγ 5 Ρ. 100. 
ΤῊΡΥῚ παρόνϑ᾽ ἥκειν. -Χρύσιππος] χρύσιππον ΒΌΒ. ᾿Ασύμβο- 

λο»}Ἱ Ἠϊπιηο νϑυϑαπι ῬΟΥΒΟΠι5. ἐγαμϑροβίέ δπέθ. 116 συμβόλου δεί- 
πνου. παραλίμπανε δὲ παραλειπτὸς 1,.. περιλίμπανε εἴ περιληπτὸς Ψ, 

ΑΥ̓ΒΕΝΑΕΙΞΒ, 1. Ὁ 
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; ς ᾿ ΞΈΞ - » 

καὶ πάλιν »]αχάριος ο βίος, ᾧ δεῖ μ᾽ ἀεὶ καινὸν πόρον 
εὑρίσκειν, ὡς μάσημα ταῖς γνάϑοις ἔχω.“ ταῦτα οἴχοϑὲν 
ἔχων εἰς τὸ ὀὐμ πόθον ἦλϑον καὶ προμελεέτήσας Ἱ γα κἀγὼ 

ε τὸ στεγανόμιον κομίζων παραγένωμαι. ,,Ἄἴκαπνα γὰρ αἰὲν 
ἀοιδοὶ ϑύομεν."“ 

Ὅτι τὸ μονοφαγεῖν ἐστιν ἐν χρήσει τοῖς παλαιοῖς. ᾿Αντι- 
φάνης 

ἹΜονοφαγεῖς ἤδη τι καὶ βλάπτεις ἐμέ, 

᾿Αμειψίας 

ἜΡρρ᾽ ἐς κόραχας μονοφάγε καὶ τοιχωρύχε. 

Περὶ τοῦ τῶν ἡρώων καϑ' Ὅμηρον βίου. 

15. Ὅτι Ὅμηρος ὁρῶν. τὴν σωφροσύνην οἰκειοτάτην 
ἀρετὴν οὖσαν τοῖς νέοις καὶ πρώτην, ἕτι δὲ ἁρμόττουσαν 

χαὶ πάντων τῶν “καλῶ ων χορηγὸν οὖσαν, βουλόμενος ἐμφῦσαι 

ε πᾶσιν αὑτὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ ἐφεξῆς, Ἱ ἵνα τὴν σχολὴν χαὶ τὸν 

ζῆλον ἐν τοῖς χαλοῖς ἐ ἔργοις ἀναλίσχωσι, καὶ ὡσιν εὔερ) νετιχοὺ 

χαὶ χοινωνιεκοὺ πρὸς ἀλλήλους, εὐτελῆ χατεσχεύασε πᾶσι τὸν 

βίον χαὶ αὐτάρχη, λογιζόμενος τὰς ἐπιϑυμίας καὶ τὰς ἦδο- 

γὰς ἐσχυροτάτας γίνεσϑαι περὶ ἐδωδὴν καὶ πόσιν, τοὺς δὲ 

διαμεμενηκότας ἐ ἐγ εὐτελείᾳ εὐτάχτους χαὶ περὺ τὸν ἄλλον βίον 

8 ἅ. μακάριος ὃ βίος ᾧ δεῖ] μακάριος ᾧ βίος ᾧ δᾶ ΟὉ. ὃ βίος, 
ᾧ δε] ὁ βίος" οὐ δεῖ ΟΑδαιῦθομα8. παραγένωμαν 1,. περιγένωμαι . 

ἊΣ 

8 86. αἷἱὲν ΒΟ, αἱεὶ ΥἹ,. τοῖς παλαιοῖς] τῆς πα Β. Περὶ 

τοῦ τῶν ἡρώων χαϑ' ὅμηρον βίου Ἰαθεπέ ΒΟΥ͂ : οπι. Π1.. ἴπ Ο γυρτὸ 
βουρία. Ὀπιηῖβ Πίος ἀθ ᾿πϑδειξας5 Ἡοπιθυϊοῖβ Ἰοοὰβ οχ ὨΙοβοου 5 

ψόμοις Ὃμηρικοῖς Βαπηρία5. 65ὲ, ααοᾶ σομπιρογέαπι μα Θπῖι5. οχ δῖα 
ἴῃ Ὅμηρος, ἀπᾶδ ροίίογοπι Ἰδοξϊοπῖα νατγ  θέαέεπι Θποέαυϊ. “Ὅτι 

Ὅμηρος δρῶν) “Οτι Ζιοσκουρίδης ἐν τοῖς παρ᾽ “Ομήρῳ νόμοις φησὶν ὡς 
ὃ ποιητὴς δρῶν ϑυϊάα5. ἁρμόττουσαν ΒΟ εἐ ϑδυῖϊάα8., ἁρμόζου-- 
σαν 1. ἐμφῦσαν πάλιν αὑτὴν Ὑ. πάλιν ἐμφύσανι αὐτὴν ϑυϊαδ8. 
ξμφῦσαι πᾶσιν αὐτὴν 1,, ᾳυδουπι σοπϑοπέϊθπεέ ΟΠ, 51 συϑύᾶ παυγδΐ 

ϑομνν οἰ σμδοιιβογα5, Ουΐ5. τὶ Πάσθπι ἀυδίαμν τοαάϊεέ ΒΒ, οχ αὺυὸ 

ἀϊβογέθ δποίδέιπι ἐμφύσαι πάλιν αὐτὴν. 
8 Γ. ἐν τοῖς διιϊῖα5. ἐπὲ τοῖς ὈΥ1,. τοῖς ΓΟ. ΤΙ ΡΟ δέυγ κουνοὶ. 

χοινωνικοὶ δυϊῖα5 πίστι: κοινωνοὶ 6, ΜΘ Ι ΟΙα Π 6 Π5185. γίνεσϑαι 

περὶ) γίνεσθαι καὶ πρώτας, ἔτι τε (δὲ δομινεῖσι.) καὶ ἐμφύτους οὖσας, 
περὶ δια. 



ΣΦ ΚΑΤ ΟΥ Ὁ 19 

᾿ Ε » ε - Ξ- ϑιδν Ὁ τ , - 

γίνεσϑαι ἐγκρατεῖς. ἁπλὴν οὖν ἀπέδωκε τὴν δίαιταν πᾶσι 
Η 2 ε ’ -Ὁ ᾿ς 

καὶ τὴν αὐτὴν ὁμοίως βασιλεῦσιν, ἰδιώταις, νέοις, πρεσβύ- 
θταις, ὑπτὰ παρατιϑεὶς πᾶσι χρέα, καὶ ταῦτο᾽ ὡς ἐπὶ τὸ 

᾿ ,ὔ υ΄ ς - ᾿ Ψ Νν "Ὁ , ᾿ 

πολυ βόεια, ὃν τὲ ἑορταῖς καὶ γάμοις καὶ αλλῃ συνοῦῳ, χαὶ 

οὐ ϑρῖα χαὶ χανδυλὴην καὶ ἀμητας μελίπηχτα τε τοῖς βα- 
᾿ - Η , ᾽ «“ 3ὴ29 δ ν. τ ἿΣ 

σιλεῦσιν ἐξαίρετα παρατίϑησιν Ὅμηρος, αλλ ἀφ᾽ ὧν εὖ 
«γι ν , Ὰ Ἀ ᾿ 4 Ὡ Ὁ» 

ἕξειν ἔμελλον τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν. «ἴαντα γοῦν μετὰ 
Ἁ ᾿ , - ΄ ΒΝ ’ 

τὴν μονομαχίαν νωτοισιὶ βοῶν γέραιρεν ὁ .«4γαμέμγνων. καὶ 
΄ ΠΣ ὦ .» - , , Μ ΄ 3 Ἢ 

Νέστορι δ᾽ ἡδὴ οντι γηραιῷ χαὶ (Ῥοίνιχι δὲ κρέας οπτὸν 
᾿ Ἀ ΕΣ ᾿ Η͂ - ᾿ κ « 3 Ζ , 

δίδωσι, καὶ «Αλκίνῳ δὲ τῷ τὸν τρυφέρον ἠρημένῳ βίον, 

ν» ἀφιστῶν ἡμᾶς τῶν ατάχτων ἐπιϑυμιων. χαὶ Μενέλαος δὲ 
᾿ - ΄ 1 - , - Ἢ ᾿ 

τοὺς τῶν παίδων γάμους ποιῶν Γηλεμάχῳ νῶτα βοὸς παρέ- 
, , »»» ᾷ “- 

ϑηχεν ὀπτὰ, τά ῥά οἱ γέρας πάρϑεσαν αὐτῷ. καὶ Νέστωρ 
-ὋὉ-΄ ν -ὋὉ΄7 ’ κ -Ὁ- 

δὲ βόας ϑύει Ποσειδῶνι παρὰ τῇ ϑαλάττῃ διὰ τῶν φιλτά- 

ἀπέδωκε Β. ΤιοσοΡαΐι ἀποδέδωκε σοπδοπί πέρ δυϊάα, ᾳαϊ ἐφ᾽ 
ᾧ καὶ ἁπλῆν ἀποδέδωπε. 

9 ἃ. πρεσβύταις] δυϊάαθ: πρεσβύταις, λέγων, Παρὰ δὲ ξυστὴν 
ἕτάνυσε τράπεζαν" σἴτον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέϑηκε φέρουσα (Οαγ 55. ἡ; 

174.). δαιτρὸς δὲ χρειῶν πίνακας παρέϑηκεν ἀείρας (Ον 5885. α, 141... 

χαὶ τούτων ὁπτῶν καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ βοείων. ((οηΐ. Ἐπιδέαξμ!απι Ρ. 
1724, 50.) παρὰ δὲ ταῦτα οὔτε ἐν ἑορταῖς οὔτ᾽ ἐν γάμοις οὔτ᾽ ἐν ἄλλη 
συνόδῳ παρατίϑησιν οὐδὲν, χαίτοι πολλάκις τὸν ᾿Αγαμέμνονα ποιήσας 

δειπνίζοντα τοὺς ἀρίστους (ἀριστεῖς ῬοΟΓΒΟΠπιι5). Πενέλαός τε τοὺς “Ερ- 

μμιόνης γάμους ποιεῖται τῆς ϑυχατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ" καὶ τοῦ Τηλεμάχου 
πρὸς αὐτὸν παραγενομένου νῶτα βοὸς παρέϑηχεν ἀείρας ὄπτ᾽ ἂν χερσὶν 
ἑλὼν, τά ῥά οἱ γέρα. παρέϑεσαν αὐτῷ (Οἀγ55, δ, 64.). οὐ γὰρ ϑρύα --- - 

ϑρῖα)] ϑρία ὙΤ,. κανδύλην] κάνδυλον ϑυῖϊἅ85. «ἴαντα 

γοῦν] Τιοροθαίαν «ἄἴαντα οὖν. δια ϊ4α5 καὶ «ἴαντα. γώτοισι γέραιρεν] 

1Π1|δὸά. η, 321. καὶ ἱγέστορι --- δίδωσι] ϑυϊάα5: καὶ τῷ Νέστορι 
.»"» ΄ ΕἸ . ᾿ ᾽ . τ- ΐ ΐ γηραιῳ ντὺ κρέας ὀπτὸν βοὺς δίδωσι. βοὸς πὸπ σοηγθηϊέ Ιοοἱ5 Ηοπιο- 

ΤΊΟΙΒ5. Ἰγέοτορι)] Οἶν55. γ), 99. 5 Φοίνικι) ΠΙᾺ. .,) 200 -- 228, 

τῷ τὸν ὁπ. 'ϑιιϊ85. ἡρημένῳ ἡρημένον ΟὨ. 

9 Ὁ. ἀφιστῶν ἡμᾶς) σπουδάζων ἡμᾶς ἀποοτῆσαν δ᾽} 485. χαὶ 17:ε-- 
νέλαος --- πάρϑεσαν αὐτῷ Πα ὁπι. δι1445, 4αὶ Βαρτὰ 9 ἃ. ἢᾶθ6 διοίίονα 
Παθεέ, νῶτα ΒΟ. νῶτον Ψ].. ΨΙ4. Οαν585. δ, 6ὅ. δὲ ᾿ηἶνὰ 12 Γ. 

καὶ Ἰγέστωρ --- καὶ τοὺς μνηστῆρας δὲ] δυϊάαβ: καὸ ἱνέστορα δὲ 

ποιεῖ παρὰ τῇ ϑαλάσσῃ τῷ “Ποσειδῶνι κεχαρισμένην τινὰ ϑυσίαν ἐπιτε- 
λοῦντα καὶ πολλοὺς ἔχοντα, τάδε παραχελευόμενον, ᾿4λ}: ἄγ᾽ ὃ μὲν πεδίονδ᾽ 

ἐπὶ βοῦν ἴτω, καὶ τὰ ἑξῆς. χαὶ ᾿Αλχίνους δὲ τοὺς τρυφερωτότους ἑστιῶν 

Φαίακας καὶ τὸν "Οδυσσέα ξενίζων, ἐπιδεικνύμενος αὐτῷ τὴν τοῦ κήπου 

κατασχευὴν καὶ τῆς οἰκίας καὶ τὸν αὐτοῦ βίον, τοιαύτας παρατίέϑεταν τρα- 

πέζας (Οὐν55. ὃ, 99.). καὶ τοὺς μνηστῆρας ---- καὺ ἸΝέστωο) Θά 88. 

2" 
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τῶν καὶ οἰκειοτάτων τέκνων " βασιλεὺς ὧν καὶ πολλοὺς ἔχων 
ὑπηκόους. ὁσιωτάτη γὰρ αὕτη ἡ ϑυσία ϑεοῖς χαὶ προσφε- 
λεστέρα ἡ διὰ τῶν οἰχείων καὶ εὐνουστάτων ἀνδρῶν. καὺ 

τοὺς μνηστῆρας δὲ ὑβριστὰς ὄντας χαὶ πρὸς ἡδονὰς ἀνειμέ- 

γοὺς οὔτε ἰχϑῦς ἐσϑίοντας ποιεῖ οὔτε ὄρνιϑας οὔτε μελί- 

πηστα, περιελὼν παντὶ σϑένει τὰς μαγειρικὰς μαγγανείας 

χαὶ τὰ, ὡς δ ἹΜένανδρός φησιν , ὑποβινητιῶντα βρώματα, 

καὶ τὸ παρὰ πολλοῖς λασταυροχάκχαβον καλούμενον βρῶμα, 
ὡς φησι Χρύσιππος, οὗ ἡ χατασχευὴ περιεργοτέρα.. 
; 16. Πρίαμος δὲ παρὰ τῷ ποιητῇ καὶ ὀνειδίζει τοῖς υἱοῖς 

ἀναλίσκουσι τὰ μὴ νενομισμένα, 

“ἀρνῶν ἠδ᾽ ἐρίφων ἐπιδήμιοι ἁρπαχτῆρες. 
Φιλόχορος δὲ ἱστορεῖ καὶ κεχωλύσθϑαι ᾿᾿ϑήνησιν ἀπέχτου 
ἀρνὸς μηδένα γεύεσϑαι, ἐπιλιπούσης ποτὲ τῆς τῶν ζώων 

τούτων γενέσεως. ᾿λλήσποντον δὲ “Ὅμηρος ἰχϑυόεντα πρὸσ- 
ἀγορεύων καὶ τοὺς Φαίακας πλωτικωτάτους ποιῶν καὶ ἐν 
τῇ ᾿Ιϑάκῃ εἰδὼς λιμένας πλείους χαὶ νήσους προσεχεῖς 

πολλὰς, ἐν αἷς ἰχϑύων ἐγίνετο πλῆϑος καὶ ἀγρίων ὀρνί- 
ϑῶων, καὶ εἰς εὐδαιμονίαν δὲ χαταριϑμῶν τὸ τὴν ϑάλασσαν 
ἰχϑῦς παρέχειν ̓ ὅμως τούτων οὐδὲν οὐδένα ποιεῖ προσ- 
ρερό ἐγῸν. χαὶ μὴν οὐδ᾽ ὀπώραν παρατίϑησιί τινι. χαί- ρέρομ μὴ 0 0 Ἴ ᾿ 

πε οὖσαν πολλὴν, χαὶ ἥδιστα ταύτης μνημονεύων χαὶ 
πάντα χρόνον παρασχευάζων ἀϑάνατον. "Ογχνη γάρ φησιν 
ἐπ᾿ ὕγχνῃ, χαὶ τὰ ἑξῆς. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ στεφανουμένους 
οὐδὲ μυρουμένους ποιεῖ, ὥσπερ οὐδὲ ϑυμιῶντας, ἀλλὰ πάν- 

7» ὃ. καὶ τοὺς μνηστῆρας --- βοῶμα] Ἐχοοιρδὶε Βᾶθς Ἐπυπίδίμει5 
Ρ. 1724, 51. ; 

9 ο. ἰχϑῦς] ἰχϑύας ϑδυϊάδ5. μαγγανείας] σο ἀδαῦς δυϊ488. 
͵ένανδρος] ἴπ Ττορμοπῖο: νἱᾶ. ΤΥ. Ρ. 132 ἔ. ΧΙ. Ρ. 517 ἃ. 

αρυά Μοϊποκίπαην Ρ. 160, πολλοῖς] τοῖς πολλοῖς Οαϑαιθοπιιβ οοπέτα 
1 γο5. δὲ τ υϑέδείπηι. λασταυροκάκκαβον Ἐλαδέαίηϊτι5 οἰ ϑ1 485 1π 
ἢν τ. Βουθοθδίαν λασταιυροχάκαβον. βοῶμα)] ἔδεσμα Ἐϊιδέαίξῃ!αβ, 

Χρύσιππος] ὃν τῷ περὶ καλοῦ χαὶ ἡδονῆς, ἀὐυσίοτο δῖα, 
ἀρνῶν} ΠΙδ4. ω, 202. Φιλόχορος] Ψιά. ΙΧ. ν. 857 ο. 

9 ἃ. ἐπιλιπούσης Ἐϊιυδίαιϊ μία Ὁ. 1348, 60. Τιοσοραΐαν ἐπιλειπού-- 

σης. “Ελλήσποντον)] ΜΨια, ΤΡ, Ρ. 157 Ὁ. Ὅμηρος} Τα 4. ει» 

360, προσφερόμενον ἴ,. προφερόμενον Υ΄. 
9. 6. ὄγχνη --τ ὄγχνη ΒΟΏ. ὄχνὴ τα ὄχνῃ Ὑ1.. Ψιὰ, δα 24 ἴ. ψη- 

σιν] Οᾶνθ5. ἡ, 120, θυπιῶντας) θυμιῶνας Β. 



εκ τοῦ 4. οἱ 

τῶν τούτων. ἀπολύων τοὺς ἀνϑρώπους εἰς εὐτέλειαν χαὲ 

αὐτάρκειαν ἐξαιρεῖται τοὺς πρὸ τοῦ. καὶ ϑεοῖς δὲ ἁπλὴν 

ἀποδίδωσι δίαιταν ̓ Ψέχταρ χαὲὶ , ἀμβροσίαν. χαὶ τοὺς ἀνϑρώ- 
Γ πους δὲ ποιεῖ τιμῶντας αὐτοὺς ἀπὸ τῆς διαίτης ̓  ἀφελὼν 

λιβανωτὸν χαὲ σμύρναν. χαὶ στειράνους χαὶ τὴν περὲ ταῦτα 
τρυφήν. χαὶ τῆς. ἁπλῆς δὲ ταύτης διαίτης οὐκ ἀπλήστως 

ἀπολαύοντας. παρίστησιν, ἀλλ᾽ ὡς οἱ χράτιστοι τῶν ἰα- 

τρῶν. ἀφαιροῦσι τὰς “πλησμογάς. 
με Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν πληρώσαντες οἱ μὲν͵ ἐξώρμων ἐπὶ με- 
10 λέτην ἀϑλητικὴν, δίσκοισε τερπόμενοι χαὶ αἰχανέαις, τῇ 

"-. 

παιδιᾷ, τὰ πρὸς σπουδὴν ἐκμελετῶντες " οἱ δὲ κἰϑορῷ- 

δῶν ἠκροῶντο τὰς ἡρωιχὰς πράξεις ἔν μέλει χαὶ ῥυϑμῷ 

ποιούντων. 
17. Διὸ οὐδὲν ϑαυμαστὸν τοὺς οὕτω τεϑραμμένους 

ἀφλεγμάντους εἶναι τὰ σώματα χαὶ τὰς ψυχάς. ἐνδεικνύ-. 
μάγος οὖν χαὶ τὴν. εὐταξίαν ὡς ὑγιεινόν ἐστι χαὶ εἴ χθρήστον 
καὶ κοινὸν, τὸν σοφώτατον Νέστορα πεποίηχε Μαχάονι 
τῷ ἰατρῷ τετρωμένῳ τὸν δεξιὸν ὦμον προσφέροντα οἴνον, 

ταῖς. φλεγμοναῖς ἐναντιώτατον ὄντα --- χαὶ τοῦτον Πράμνειον, 
νὸν ἴδμεν παχὺν καὶ πολύτροφον Ἐπ ΒΟ ἢ διψήσεως ἄχος, ἀλλ. 

ἐμφορήσεως ἕνεχα ". πεπωχότι γοῦν παραχελεύεται ἀρ τὺς 
τοῦτο ποιεῖν". Σὺ μὲν (φησὶ) καϑήμενος πῖνε" “ καὺ ἐπι- 

ξύοντα τυρὸν αἴγειον. ἐπὲ δὲ κρόμυον ποτοῦ ὄψον, ἵγῷ 

ἀπολύων] ᾿, πολυόμενος υὐδέϊμν 6886 ὃ: (.“6 Βοιννγοῖρη. ὀὀ ἐλευϑερίαν 
ΨΙ,. εὐθερίαν ΤΌτΠΟΡΙ τῆᾶγο. εὐτέλειαν Ῥουβομυ5. ΟΟἸ αὐ 8. Ρ. 8. {. (ἐν 

εὐτελείᾳ Ἢ οι 9 ἃ. ᾿ἼΔοπι ΡΙαίαγοδὶ Ἰοσὰπι ἀρροβυῖ 1]. Ρ. 

461 ὃ, ἐϑιστέον οὖν τὸ σῶμα 'δι εὐτελείας πρὸς εὐκολίων αὔταρκες ἑαυτῷ 

᾿7ινόμενον. ἐξαιρεται Ο εἰ Ῥογβοπιβ. Γι ρ θδίιν ἐξαμρέεως: 
"τοὺς προτοῦ ῬοΙΒοπιβ οἰ δομυν ΒΝ. τοὺς πρώτου Ὑ6] τοὺς πρωτοῦ Ὁ. 

τοὺς βαοίλεις ἀποχκάϑίστησι ΜΊ,. τοὺς οὐπν Ιαεὰπα ΒΏ, 

9 ἢ, ἀφαιροῦσι ΒΌΒ). ᾿ ἀφαιρεῖ Ὑ1.. Αὐτὰρ] Οάγϑ85. «, 150. 

δίσκοισι] Οᾶν585. ὃ, 626. ρ, 108. ᾿ 

10 ἃ, τοὺς δὕτω] οὕς δὕτω Β, Ἰγέστορω πεποίηκε] Τ|. λ, 805. 

Οϑ ᾽ς. “προσφέροντα Β. προφέροντα Ψ].. 
10 ". παχὺ» παγὴν Β. 6 Σὺ μὲν] ΠΙΔά. ξ, δ. ες καϑήμενος 

πῖνε καὶ ΨΙ,. χαϑησόμενος καὶ ΒΟ. ἐπιξύοντα]! 11. λ, 6939. 

ι ἐπὸ δὲ] π|84. 2; 630, ᾿ ποτοῦ Β0)}). ποτῷ Ψν1). 14. δά 24 ἴ. 
Ἴε 
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πλεῖον πίνῃ, χαίτοι" ἀλλαχοῦ λέγων ἐὸν οἶνον ἐχλύεϊν ξὴν 
ἰσχὺν καὶ ΘΑ ν δὰ περὶ δὲ τοῦ ἽἝχτοῤος “Ἑζάβη, οἱομένῃ 
μένειν αὐτὸν τὸ χαταλειπόμενον τῆς ἡμέρας, παρακαλεῖ 

πιεῖν σπείσαντα , προτρεπομένη εἰς ϑυμηδίαν. ὁ δ᾽ ὑπερ- : 

ς τίϑεται, πρὸς πρᾶξιν ἐξιών. χαὶ ἡ μὲν ἀπερισπάστως. παι: 
γεῖ τὸν οἶνον, ὃ δὲ μετὰ ἄσϑματος ἥκων ἀπωϑεῖται" χαὶ 
ἡ μὲν ἀξιοῖ σπείσανξα πιεῖν; ὁ “δὲ καϑῃμαγμένος ᾿ἀσεβὲς 

ἡγεῖτο. οἶδε δὲ ὁ “Ὅμηρος χαὶ τὸ ὠφέλιμον. καὶ τὸ σύμ- 
μέτρον τοῦ οἴνου, οἷς τὸν χανδὸν ἕλκοντα αὐτὸν βλάπτεσϑαι 
φησί. καὶ κράσεων δὲ γένη διάβα. ἐπίσταται" οὐκ ἂν γὰρ 
“χιλλεὺς τὸ ζωρότερον. χεραίθειν διέστειλε, μὴ οὔσης τινὸς ἢ 
καϊδημερινῆς κράσεως. ἴσως οὖν ὀὺκ ἐγίνωσχεν αὐτὸν εὐδια- 
φόρητον ἀγεὺ στερέμνίου. σιτίου μἰγμᾶτος ; ὃ τοῖς. ἰατροῖς 

ἃ διὰ τὴν τέχνην ἐστὶ δῆλον. τοῖς γοῦν καρδιακοῖς “μετὰ οἴνου 
σιτῶδες, ἀναμίσγουσί τι πρὸς χατοχὴν τῆς δυνάμεως. ἀλλ᾽ 
ἐχεῖ ἵνος τῷ μὲν ᾿Μαχάονι μετ᾽ ἀλφίτου χαὶ τυροῦ δέδωχε 
τὸν οἶνον, τὸν δ᾽ ᾽Οδυσσέα ποιεῖ συνάπέοντα, τὴν ἀπὸ 

τῶν αἰτίων καὶ οἴνων ὠφέλειαν " ἠκή δ" ΚΝ 

Ὃς δὲ χ᾽ ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάμενος. χαὶ ̓  ἐδωδῆς. ῳ 

τῷ δὲ ξυθ νιξμνενωι δίδωσι τὸν ἡδύπονον δ οὕτω καλέσας 
αὐτόν" ( 

Ἔν δὲ πίϑοι οἴνοιο παλαιοῦ ἡδυπότοϊα: 
18. Ποιεῖ δὲ Ὅμηρος. χαὶ τὰς κόρας καὶ τὰς γυναῖχας 

ὁ λουούσας τοὺς ξένους; ὡς οὔτξὲ φλεγμανὴν" οὔτε ἄκρα 

ἀλλαχοῦ] Πι|αᾷᾶ, -ξ, 268, ἀπογυιοῦν] ἀπογυοῦν Β. 
Ἑκάβη] 1|1ὰὰ. ζ, 288. μένειν] Νία]ῖπι μενεῖν. 

10 ο.. ἀπωθεῖται Ο. ἀπωϑεῖαν Β. ἀποϑεῖαν Ὁ. ἀπωθεῖ ὙΤ,. 
χανδὸν ἕλκοντα] ὃς ἄν μὲν χανδὸν ἕλη Οάνβ8. φ, 204.  ΦΡοϑβὲ ᾶβλά- 

πτεσϑαι Ὁ δάα!ϊ ἐν ὁδι ,,οὐηι ααὐιαον ϑοεπίθ ποϑεῖο {0 βογίρξιγ α δ χιε : 
σας ναϊεπὲ ἐν " Οδυσσεέᾳ.“" ϑοιννοῖρῃ,,,, ζωρότεροψ] “ἰδ. ., 203, 

κεραίρευν ἴω. χεραίρας Υ. εὐ Ὡν Ὁ, διε ΒΒ, ,,διέστε͵ Ο οἷπ 

μιεπάαε ποίᾳ βιμεγης αὐροβίίᾳ."ς ΟΝ σ᾿. δεῖν ἔλεγε ὙΠ. ᾿Βοβείεαϊ 

διέστειλε ἐχ Ἐπιίδέῃϊο Ρ. 1398, 1. χράσεως] κολάσεως Ὁ, 
10 ἃ. Μαχάονι] 14. λ. 640. -αὐτίων} οίτων ὁ. Ὃς δέ] 

1. τ, 167. κωϑωνιζομένῳ δίδωσι] κώθωνιξ. δίδωσι Β. - ᾿Εν 
. δὲ) Οὐν58. β, 340. 'δὲ νἱά, Επδέδεβίαπι:, 1449, 8. Ὅμηρος] 

Οὐν589. ὃ, 49. 252, ζ, 210. χ, 364,. : 

10:6. λονούσας, ΟὮ. λοούσας Ὑ1,.. . ἀκρασίαν τῶν ΒΟΏ. ἀχρα- 
σίαν πασχόντων τῶν Ὑ].. 
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σίαν τῶν εὖ βεβιωχότων καὶ σωφρύνως ἁπτομένας. ἀρ- 
χαῖον δὲ τοῦτο ἔϑος. λούουσι γοῦν καὶ αἱ ἱ Κωχάλου ὑυχα: 

τέρες, ὡς γενομισμένον, τὸν Μίνω “παραγενόμενον εἰς Σι- 

χελίαν. τῆς μέϑης δὲ κατατρέχων ὃ ποιητὴς τὸν τηλιχοῦ- 

τον Κύχλωπα ὑπὸ μιαροῦ σώματος διὰ ταύτην ἀπολλύμε- 
γον παρίστησι χαὶ Εὐρυτίωνα τὸν χένταυρον" τούς τε 

παρὰ Κίρχῃ λέοντας ποιεῖ χαὶ λύχους, ταῖς ἡδοναῖς ἐπα- 

κολουϑήσαντας. τὸν δὲ ᾿Οδυσσέωα σώζει τῷ Ἑρμοῦ λόγῳ 
πεισϑέντα" διὸ χαὶ ἀπαϑὴς γίνεται. ᾿Ελπήνορα δὲ πάροι- 
ψον ὄντα χαὶ τρυφερὸν καταχρημνίξει. χαὶ "Αντίνοος δὲ 

λέγων πρὸς ᾿Οδυσσέα ,.Οἰνός σε τρώει μελιηδὴς “ς αὐτὸς 

οὐχ ἀπείχετο τοῦ πώματος" διὸ χαὺ τρωϑε εὶς ἀπώλετο ἔτι 
᾿χρατῶν τὸ ποτήριον. ποιεῖ δὲ καὶ τοὺς “ἕλληνας ἕν τῷ 

᾿ἀπόπλῳ μεϑύοντας, διὸ καὶ στασιάζοντας" οϑεν χαὶ ὑνδι. 

ι1ι ΔΟΡῚ αἰ. ἱστορεῖ; δὲ καὶ τὸν δεινότατον «ΖΦ ἰνείαν τῶν Τρώων 

ἐν τῷ βουλεύεσθαι, διὰ τὴν ἐν τῇ μέϑῃ παρρησίαν καὶ 

τὰς τς ἃς Τρωσὶν ὑ ὑπέσχετο οἰνοποτάζων, ὑπομείναντα 

τὴν ᾿Αχιλλέως ὁρμὴν χαὶ μικροῦ  παραπολλύμενον. χαὶ 

᾿4γαμέμνων δὲ λέγει ποὺ περὲ αὑτοῦ 
᾿4λλ᾽ ἐπεὶ ἀασάμην φρεσὶ λευγαλέῃσι πιϑήσας, 
ἢ οἴνῳ μεϑύων, ἤ μ᾽ ἔβλαψαν ϑεοὺὶ αὐτοί, 

εἰς τὴν αὐτὴν τιϑεὶς πλάστιγγα τὴν μέϑην τῇ μανίᾳ... -ος 

οὕτω δὲ τὰ ἔπη ταῦτα προηνέγκατο διοσχουρίδης ὁ ὃ ᾽1σο- 
Ὀ κράτους μαϑητὴς. --- χαὶ ὃ “χιλλεὺς δ᾽ ὀνειδίζων τῷ 

““γαμέμνονί φησιν ,»Οἰγοβαρὲς, κυνὸς ὄμματ᾽ ἔχων." 

τὰ 

ἀπολλύμενον] ἀπολύμενον Β, «Εὐρυτίωνα] Ογ58. φ, 29. ἐπα- 
κολουϑήσαντας ΒΟ. παρακολουϑήσαντας Ψ].. 

10 ἢ, ᾿Ελπήνορα] Θάν85. κ» 002. Οἷνός σεῦ Οάνγ55. φ, 2923. 
τρωϑεὶς] Οάνγ85. χ» 8. πώματος Ὁ, πόματος Ψ].. ἀπώ-- 

λετο ἵ,. ἀπώλυιεν Υ. 

..11 ἃ. Αἰνείας] Πιδᾶ, υ, 84. ᾿Αγαμέμνων δὲ λέγει 1.. ἀγαμέμνονα 
λέγοντα Υ. αὑτοῦ] αὐτοῦ ΒΟΏ. αὐτῆς Ὑ1.. 54λλ᾽ ἐπεὶ --τ πι-- 

Θηήσας] Π|Δᾶ, ε, 119. ἀασάμην] ἀκοχὴν αὐ Ἰηϑπάοθαηῃι ποέαίιων Ο, 
ἄχο φρεσὶ ΒΏ. ἢ οἴνῳ ---- αὐτοί Ἡαησ νϑύϑαπὶ ροϑὲ ΠΙαᾶ, σ, 
137. (ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀασάμην καί μευ φρένας ἐξέλετο Ζεύς) ἰπβοηι558 
οβοουϊάθπι ἐγαᾶϊε Ἐαβέα ἴα Ρ. 1176, 1}. μανίᾳ) ϑεομηνίᾳ 
Ἐιυδέδε 5 Ρ. 1176, 13. δὲ τὰ ἔπη] δὲ καὶ τὰ ἔπη Ὁ. 

11». Οἰνοβαρὲς] 1]ὰ4, «, 225. 
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Ταῦτ᾽ εἶπε τὸ Θετταλὸν σόφισμα, ἤτοι ὃ ἐκ Θεττα- 
λίας σοφιστής. παίζει δ᾽ ἴσως πρὸς τὴν παροιμίαν ὁ ̓ 4ϑή- 
γαῖος. 

19. Ὅτι τροφαῖς ἐχρῶντο ἥρωες παρ᾽ “Ομήρῳ πρῶ- 

τον μὲν τῷ καλουμένῳ ἀχρατίσματι , ὃ Λέγει ἄριστον" οὗ 
ὅπαξ μέμνηται ἐν ᾿Οδυσσείᾳ » ̓Οδυσεὺς καὶ δῖος ὑφορβὸς 

ς ἐντύνοντ᾽ ἄριστον χειαμένω πῦρ. Κεἰ χρρὴ ἅπαξ ἐν ᾿Ιλιάδι 
ο ᾿Εσσυμένως τε πένοντο χαὶ ἐντύνοντο ἄριστον. 

λέγει δὲ τὸ πρωινὸν ἔμβρωμα, Ὁ ἡμεῖς ἀχρατισμὸν καλοῦ- 
μὲν, διὰ τὺ ἐν ἀχράτῳ βρέχειν καὶ προσίεσϑαι ψωμούς, 
ὡς “Ἀντιφάνης »»Αριστον ἐν ὅσῳ ὃ μάγειρος ποιεῖ,“ εἶτ᾽ 

ἐπάγει 
“Συναχρατίσασϑαι πῶς ἔχεις μετ᾽ ἐμοῦ; 

χαὶ Κάνϑαρος 

Οὐκοῦν ἀχρατισώμεϑ'᾽ αὐτοῦ. Β. μηδαμθος 
ἐν ᾿Ισϑμῷ γὰρ ἀριστήσομεν. 

“Δἀριστομένης 
ἃ “Αχρατιοῦμαι μικρόν" εἶϑ'᾿ ἥξω πάλιν, 

ἄρτου δὶς ἢ) τρὶς ἀποδαχών. 

Φιλήμων. δέ φησιν ὅτι τροφαῖς τέτταρσιν ἐχρῶντο οἱ πα- 

λαιοὶ, ἀχρατίσματι ὰ ἀρίστῳ, ἑσπερίσματι, δείπνῳ. τὸν μὲν 

οὖν ἀκρατισμὸν διανηστισμιὸν ἔλεγον, τὸ δ᾽ ἄριστον δορ- 

πηστὸν, τὸ δὲ δεῖπνον ἐπιδορπίδα. ἔστι δ᾽ ἡ τάξις χαὶ 

παρ᾽ «Αἰσχύλῳ τῶν ὀνομάτων ἐν οἷς ὃ Παλαμήδης σε- 

ποίηται λέγων ,, Καὶ ταξιάρχας καὶ στρατάρχας χαὶ ἕχα- 

σόφισμα ἤτοι ὃ Ὁ. σόφισμα ἡ ὃ ΒΌ. σόφισμα ὃ 1. .ὴ ἐκ Θετ- 

ταλίας --- ὃ ᾿Αϑήναιος) Ηαος αὖ σγαπιηιαίδοο αἰΐψιιο αὐϑογίρία 8εηῖς 

Ἐοϊποβίαβ. Ψιδοπέαν Θριξοπιθ8 ΒΓ ΡΓΟΣῚ ἀΘΌΘΙΙ. πρῶτον μὲν 

90η}. Ὁ. ᾿Οδυσσείᾳ π, 2. 
11 ο. Ἰλιάδι] ὠ, 124. ᾿μσσυμένως τε πένοντο] ἐσσυμένους πέ- 

ψοντὸ Β. ἐσσυμένως ἐπένοντο ἃρυἃ Ἠοπιοίαπι. πως --- ἐμοῦ. Ὑ1.. 
πῶς -- ἐμοῦ; Οαβαιθοηυϑ. οὔκουν ἀκρατισόμεθα Ψ. οὐκοῦν ἄχρατι- 
σώμεϑ' (ἀκρατισώμεθϑα Β..) ἴ,. αὐτοῦ μηδαμῶς Τ,. ἀντὶ τοῦ μηδα-- 

μῶς Υ'. ΑΥΙβέοπι 5. γΕΥΒα πὶ. Ῥυοτοπὶ μαροὲ Επβίαιία5 1791, 

37. 
11 ἅ. τροφαῖς (τροφῆς Β.) δ’ ἐχρῶντο ΒΟ, τροφαῖς ἐχρῶντο ΨΙ,. 

Φιλήμων τροφαῖς τέσσαρσι χρῆσϑαί φησι Ἐπρίδίμιιβ, σομῖ, Υ΄. Ρ. 199 ἃ, 

καὶ ταξιάρχας --- ἑκατοντάρχας ἔταξα Ἠδρο οπιϊδίε Ἐπιδέαι 5 



ὌΚΊΎΦΧΟΣΥ Ζ 2 

ε τοντάρχας ἔταξα. σῖτον δ᾽ εἰδέναι διώρισα" ἄριστα, δεῖπνα, 
δόρπα δ᾽ αἱρεῖσθαι νὸν τῆς δὲ τετάρτης τροφῆς οὕ- 

τως “Ὅμηρος μέμνηται. Σὺ δ᾽ ἔρχεο δειελιήσας. ἐδ ο χα- 
λοῦσί τινὲς δειλινὸν, ὃ ἐστι μεταξὺ τοῦ ὑφ᾽ ἡμῶν λεγο- 
μένου ἀρίστου καὶ δείπνου. καὶ ἄριστον μέν ἐστι τὸ ὑπὸ 
τὴν ἕω λαμβανόμενον, δεῖπνον δὲ τὸ μεσημβοινὸν, ὃ ἡμεῖς 
ἄριστον, δόρπον δὲ τὸ ἑσπερινόν. μήποτε δὲ καὶ συνωνυμεῖ 
τὸ ἄριστον τῷ δείπνῳ. ἐπὶ γὰρ τῆς πρωινῆς που τροφῆς 
ἔφη ,,Ἑο͵ἢ δ᾽ ἄρα δε νθβ ἕλοντο, ἀπὸ δ᾽ αὐτοῦ ϑωρήσ- 

᾿Α σοντο.“ μετὰ γὰρ τὴν ἀνατολὴν εὐθὺς δειπνοποιησάμενοι 
προέρχονται εἰς τὴν μάχην. 

20. Εὐωχοῦνται δὲ παρ᾽ “Ὁμήρῳ χαϑήμενοι. οἴονται 
δέ τινες χαὶ ἑχάστῳ τῶν δαιτυμόνων χατ΄ ἄνδρα παρα- 
χεῖσθαι τράπεζαν. τῷ γοῦν Μέντῃ, φασὶν , ἀφιχομέγῳ πρὸς 
Γηλέμαχον τῶν τραπεζῶν παραχειμένων ξεστὴ παρετέϑη 
τράπεζα. οὐκ ἔστι δὲ τοῦτο ἐμφανῶς τοῦ προκειμένου χα- 
τασχευαστιχκόν" δύναται γὰρ ἡ .«4ϑηνᾶ ἀπὸ τῆς Τηλεμάχου 
τραπέζης δαίνυσθαι. παρ᾽ ὅλην δὲ τὴν συνουσίαν παρέ- 

42 χειντο αἱ τράπεζαι πλήρεις, ὡς παρὰ πολλοῖς τῶν βαρ- 
βάρων ἔτι καὶ νῦν ἔϑος ἐστὶ, κατηρεφέες παντοίων ἀγα- 

ϑῶν, χατὰ ᾿Δναχρέοντα. μετὰ δὲ τὴν ἀναχώρησιν αἱ διιωαὶ 
ἀπὸ μὲν σῖτον πολὺν ἥρεον καὶ τράπεζαν χαὶ δέπα. ἰδιάζον 
δὲ τὸ παρὰ Μενελάῳ εἰσάγει συμπόσιον. δειπνήσαντας γὰρ 

Ἰ1οο15 ααδέξιογ, (Οοπιίθοίυγαϑ 5ιι88 δχροβυῖϊέ ὙΔΙοκοπατίυ5 δά ΡΠΟΘ- 
ὨΪ55. Ρ. 204. ὙΥ 655θ]πρὶο δά Ἠογοάοί. ΠΙ, 157. ργορδέαϑβ, 

11 6. τρίτα] τρία Επυδίαιπμία5 Ρ. 1958, 4. 1432, ὅ. 1791, 45, 
δρᾷ ἴἅοπι Ρ, 242, 22. τὸ δὲ παρ᾽ «Αἰσχύλῳ, ἄριστα, δείπνα δόρπα 
θ᾽ αἱρεῖσθαι τρία, ἢ μάλιστα τρίτα κατὰ τοὺς παλαιοὺς, κακῶς ῥηϑὴ- 
Ψαν χρίνουσιν οἱ παλαιοί. Ἰάδ6πι ΟΠιΐ5850 τρία 5ῖγε τρίτα ἢᾶθο σϑῦθα 
δίξα!ξ Ρ. 1833, 4. Ὅμηρος] Οάν58. ρ, 599. Ὑ|α. Υ. ν. 198 ἃ ". 

δεῖπνον δὲ τὸ ΒΟΌ. δεῖπνον δὲ ὙΤ7,. Οἱ δ᾽ ἄρα] ΠΙδά. ϑ' 
53. 54. ἕλοντο τοοίθ Β᾿: πᾶπιὶ ἀπογιπι γογϑαιπι ἔγαθ πη πία βιιπέ, 
ϑογιθοθδέαν ἕλοντ᾽. 

1 ἢ, προέρχονται ΒΟ). προήρχοντο ὙΠ,. δαιτυμόνων] δαιτι-. 

μόνων Β, ξεστὴ] Οὐν55. α, 198. δαίνυσθαν Τ,. δαίννυσϑανι ΒΥ͂. 
12 ἃ. κατηρεφέες 1,. χατηρεφὲς Υ. ἀπὸ μὲν] Οἀν55. τ, 61. 

λὺ 
πολὺν ἥρεον] πολὺν ἤρεον Ὁ. πο ἤρεον Β. πάλιν ἦρον ΨΤ,. 

δέπα ΒΟΏ. δέπας Ὑ1,. ϊενελάῳ] Οαν58. δ, θῦ, 213. 



Ὀ 

20 ΚΙ, ΤΟΥ [4 

ποιεῖ ὁμιλοῦντας, εἶτ᾽ ἀπονιψαμένους ποιεῖ πάλιν δειπνοῦν- 
τας, καὶ δόρπου ἐξαῦτις μεμνημένους μετὰ τὸν χλαυϑιμόν. 

τῷ δὲ μὴ αἴρεσϑαι τὰς τραπέζας ἐναντιοῦσϑαι δοκεῖ τὸ ἐν 
᾿Ιλιάδι 

Ἔσϑων καὶ πίνων, ἔτι χαὶ παρέχειτο τράπεζα. 

ἀναγνωστέον οὖν οὕτω 

Ἴἔσϑων καὶ πίνων ἔτι, καὶ παρέκειτο τράπεξα" 
ἢ τὸν χαιρὸν αἰτιᾶσϑαι τὸν παρόντα δεῖ. πῶς γὰρ ἦν 
πρέπον τῷ “Ἱχιλλεῖ πενϑοῦντι ΄παρακεῖσϑαι τράπεζαν, κα- 

ϑάπερ τοῖς εὐωχουμένοις, παρ᾽ ὅλην τὴν συνουσίαν; παρε- 

τίϑεντο δὲ οἱ μὲν ἄρτοι σὺν τοῖς χανοῖς, τὰ δὲ δεῖπνα 

κρέα μόνον ἣν ὀπτά. »Ζωμὸν δὲ οὐχ ἐποίει “Ὅμηρος ϑύων 

βοῦ “οὺς » 
οὐδ᾽ ἦψεν χρέα 

οὐδ᾽ ἐγκέφαλον" ὦὥπτα δὲ καὶ τὰς χδιλίαρ, 
οὕτω σφόδρ᾽ ἣν ἀρχαῖος "“ 

᾿Αντιφάνης φησί. 
21. Καὶ τῶν κρεῶν δὲ μοῖραι ἐνέμοντο. ὅϑεν ἐΐσας 

φησὶ τὰς δαῖτας, ἀπὸ τῆς ἰσότητος. τὰ γὰρ δεῖπνα δαῖ- 

τας ἔλεγον ἀπὸ τοῦ δατεῖσϑαι, οὐ μόνον τῶν χρεῶν δια- 
γεμομένων, ἀλλὰ καὶ τοῦ οἴνου " 

Ἤδη μὲν δαιτὸς ἀπο μενα ϑυμὸν ἐΐσης. 
χαὶ ἡ 

Χαῖρ᾽ “Αχιλεῦ, δαιτὸς μὸν ἐίσης οὐχ ἐπιδευεῖς. 

ἐχ τούτων δ᾽ ἐπείσϑη, Ζηνόδοτος δαῖτα ἐΐσην τὴν ἀγαϑὴν 

ἃ λέγεσθαι. ἐπεὶ γὰρ ἡ τροφὴ τῷ ἀνϑρώπῳ ἀγαϑὸν ἀναγ- 
χαῖον ἣν, ἐπεχτείνας, φησὶν; εἴρηκεν ἐΐσην. ἐπεὶ οἱ πρῶ- 

τοι ἄνϑρωποι, οἷς δὴ οὐ παρὴν. “ἄφϑονος τροφὴ; ἄρτι 
«ε᾿ . - 

φαινομένης; ἀϑρόον ἐπ᾿ αὐτὴν ἰόντες βίᾳ ἡρπαζον καὶ 

Ἰλιάδι] ἐλιάδε ὦ ΟὉ : ἀπᾶς δον σε, Ἰλιάδος ὦ. (γ, 470.) 
12 ». ἦψεν] δονθοθδέαν ἦψε. 
12 ο. Ἤδη] Οάγέ5. ὃ, 98. ϑυμὸν] Εἰθτὶ δαιτὸς. ΟοΥΓο- 

οἴσπι ὁχ Ἠοπιθῖο. “Χαῖρ᾽] Πιαά, ε, 22. 
12 4. ἀγαϑὸν ἀναγχαῖον Ἐϊιπέδέμηι5 Ρ. 1401, 56. εἰ Ἑδγυοσϊπιβ 

ἦπ ἐΐση. ἀγαϑὸν Ομιϊ580. ἀναγκαῖον διϊᾶαβ 'π δαιτή. ἀγαϑὴ ἄνα οὔ 

Ἰασαπᾶ Ὑ. ἀγαϑὴ ἀναγκαῖον 1: δὲ οογτοοίαβ Ο᾽ ,,ἷπ φμο ρτῖμιβ ἀγαθὸν 
ιΐθςο υἱάοίιν.«. ΒΟΉ νεῖ. ἦν] τὴν 5. παρῆν] παρῇ ΒΥ ἄφϑο- 

γος ἥ τροφὴ δυϊ488. 
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ι -»" 2 “᾽ , 

ἀφῃροῦντο τοὺς ἔχοντας" χαὺ μέτα τῆς ἀχοσμίας ἐγίνοντο 

καὶ φόνοι. ἐξ ὧν εἰχὸς λεχϑῆναι χαὶ τὴν ἀτασϑαλίαν, 

ὅτε ἐν ταῖς ϑαλίαις τὰ πρῶτα ἐξημάρτανον οἵ ἄνϑρωποι 
3 ΕῚ , « ᾿Ξ ᾿ ΄ὔ 3 τὸ “8 - , 

εἰς ἀλλήλους, ὡς δὲ πδρέγονετο αὑτοῖς πολλὴ ἐχ τῆς 41- 

ε μητρος, διένεμον ἑκάστῳ ἴσην, καὶ οὕτως εἰς κόσμον ἦλϑε 

τοῖς ἀνϑρώποις τὰ δόρπα. διὸ ἄρτου τὲ ἐπίνοια πέμματός 
τε εἰς ἴσον διαμεμοιραμένου, χαὶ τοῖς διαπίνουσιν ἄλεισα" 
χαὶ γὰρ ταῦτα εἰς ἴσον χωροῦντα ἐγίνετο. ὥστε ἢ τροφὴ 
δαὶς ἐπὶ τῷ δαίε σϑαι λέγεται, ὃ ἐστι διαμοιρᾶσϑαι. ἐπ᾽ 
ἴσης" καὶ ὃ τὰ κρέω ὀπτῶν δαιτρὸς, ἐπεὶ ἴσην ἑχάστῳ 
μοῖραν ἐδίδου. καὶ ἐπὶ μόνων ἀνθρώπων δαῖτας λέγει ὃ 
ποιητὴς; ἐπὶ δὲ ϑηρίων οὐχ ἔτι. ἀγνοῶν δὲ ταύτης τῆς 
φωνῆς τὴν δύναμιν Ζηνόδοτος ἐν τῇ κατ᾽ ἃὐτὸν ἐχδόσεν 

ἢ γράφει ΡῈ ο΄ ἀνοτον, ᾿ ὶ 

«Ἄὐτους δ᾽ ἑλωρια τεῦχε κύνεσσιν, 
οἰωνοῖσί τε δαῖτα, 

τὴν τῶν γυπῶν χαὶ τῶν ἄλλων οἰωνῶν τροφὴν οὕτω καλῶν, 
μόνου ἀνϑρώπου χωροῦντος τὸ ἴσον ἐκ τῆς πρόσϑεν βίας. 

, ’ [ " , Η͂ Ξ . 

48 διὸ καὶ μόνου τούτου ἡ τροφὴ δαίς" καὶ μοῖρα τὸ ἑχάστῳ 
διδόμενον. οὐχ ἔφερον δὲ οἴχαδε παρ᾽ ᾿ Θμήρῳ οἱ δαιτυμό- 
γὲς τὰ λειπόμενα, ἀλλὰ χορεσϑέντες χατέλιπον παρ᾽ οἷς ἦν 

ἡ δαίς" καὶ ἡ ταμία λαβοῦσα εἶχεν, ἵνα, ἂν τις ἀφίχηται 

ἐένρεν ἔχοι δοῦναι αὐτῷ. 

422, Καὶ ἰχϑύσι δὲ“ Ὅμηρος ποιεῖ χρωμένους τοὺς τότε 
καὶ ὄρνισι. χατὰ γοῦν τὴν Θρινακίαν οἱ ᾽Οδυσσέως ἑταῖροι 
ϑηρεύουσιν 

᾿Ιχγϑὺς ὄρνιϑάς τε φίλας ϑ᾽ ὅτι χεῖρας ἵχοιτο 

γναμπτοῖς ἀγκίστροισιν. 

μετὰ τῆς ἀκοσμίας Τ, δὲ διυιϊᾶαπ. μετὰ ἀκοσμίας Ψ, σὺν ἀκοσμίᾳ Ἐπιδέα-- 
τπῖὰ5 Ρ. 1401, 58. ἐγίνοντο Β,, δ 485 οὐ Ἐϊπιβίαίμ!5. 1,6 ΡῈ }98-- 
ἔτι ἐγένοντο. πολλὴ] πολλὴ τροφὴ Ἐϊιπέεμίιι5. 

12 68. ἦλθε] προῆλθε ἘΠιδέδεῃία5. ἔσον] δου θα δέι ἴσον Πα 
εὐ ρᾶ.}1]0 ἱπίργιϑ ὉΪ5. διαμεμοιραμένου ΒΟΒ, διαμεμοιραμένων 
γΙ.. ζηνόδοτος Β. Τοροθδίαν ὃ Ζηνόδοτος. 

12 ἴ. χύνεσοι»͵] κύνεσιν Β. μόνου 1... μόνον Υ. πρόσϑεν 
ΒΟΏ. προώιρετικῆς ΥΙ.. 

15 ἃ. παρὶ ὁμήρῳ οἱ ΒΟ. οὗ παρ᾿ δμήρῳ ΨΙ,. ᾿Ιχϑῦς] Οανγ585. 
μ5, 331. αὶ δ᾽ δρϑβέ. , 



[χ] 
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οὐ γὰρ ἐν τῇ ̓Θρινακίᾳ ἐκεχάλκχευτο « τὰ ἄγκιστρα, ἀλλ᾽ ἐπε- 
φέροντο ἐν τῷ πλῷ δηλονότι" ὥστε ἦν. αὐτοῖς ϑήρας ἰχϑύων 

ἐπιμέλεια καὶ τέχνη. εἰχάζει δὲ καὶ τοὺς ὑπὸ “Σκύλλης ἅρπα- 

ξομένους ᾿Οδυσσέως ἑταίρους ἰχϑύσι προμκει ῥάβδῳ ἁλε- 
σχομένοις καὶ ϑύραζε ῥιπτομένοις. οὕτω χαὶ ταύτην τὴν 
τέχνην ἀχριβοῖ μᾶλλον τῶν τοιαῦτα προηγουμένως ἐκδεδω- 
χότων ποιήματα 2) συγγράμματα, Καικίλιον λέγω τὸν “4ρ- 
γεῖον καὶ ᾿Νουμήνιον τὸν ᾿ΕἸρακλεώτην, Παγχράτην τὸν ᾿4ρ- 
χάδα, ΙΠοσειδώνιον τὸν Κορίνϑιον, χαὶ τὸν ὀλίγῳ πρὸ ἡμῶν 
γενόμενον ᾿Οππιανὸν τὸν Κίλικα. τοσούτοις γὰρ ἐνετύχο- 
μὲν ἐποποιοῖς “Αλιευτικὰ γεγραφόσι" χαταλογάδην δὲ τῷ 
“Σελεύχου τοῦ Ταρσέως καὶ “εωνίδου τοῦ Βυζαντίου. οὐ 
μνημονεύξ εἰ δὲ τοιαύτης ἐδωδῆς ἐπὶ τῶν δείπνων ὡς οὐκ οἱ- 

κείας νομιζομένης τῆς τροφῆς τοῖς ἕν ἀξιώμασιν ἥρωσι χει- 
μένοις, ὡς οὐδὲ τῆς τῶν νεογνῶν ἱερείων. οὐ μόνον δὲ ἰχϑύ- 
σιν, ἀλλὰ καὶ ὀστρείοις ἐχρῶντο, καίτοι τῆς τούτων ἐδωδὴς 
οὗ πολὺ ἐχούσης τὸ ὠφέλιμον καὶ ἡδὺ, ἀλλὰ κὰν τῷ βυϑῷ 
κατὰ βάϑος κειμένων. χαὺ οὐχ ἔστιν εἰς ταῦτα ἄλλῃ τινὰ 

τέχνῃ ̓ χρήσασϑαι ἢ δύντα κατὰ βυϑοῦ. 
Ἦ μάλ᾽ ἐλαφρὸς ἀνὴρ ὃς ῥεῖα χυβιστᾷ, 

ὃν χαὶ λέγει πολλοὺς ἂν χορέσαι τήϑεα διφῶντα, 
238. «Ἑχάστῳ δὲ τῶν δαιτυμόνων παρ᾽ ᾿Θμήρῳ παρά- 

χειται πο[τήριον. Δημοδόκῳ] γοῦν παρατίϑεται χάνεον 

οὔ γὰρ --- ἁλισκομένοις Ἐπϑέαίμ!π5 Ρ. 1724, 58. 
13 Ὁ. ἐπιμέλεια 1.. ἐπιμέλια Β. ἐπιμελεία . Σκύλλης] Οαν55. 

μι, ΔΟΊ. ἐχϑύσι --- ἁλισκομένοις --- ῥιπτομένοις) ἰχϑῦς (ἰχϑύας Β) 

-- ἁλισχομένους --- ῥδιπτομένους ΒΟ), ἀαέϊνο υὐϊίαν Εἰ αδέαίμἴυ8. ἢ 

συγγράμματα ΒΟ. ἢ καὶ συγγράμματα ὙΠ. Καικίλιον ἈδΙποΒ ΚΝ 

εὐ ϑομννοῖση, Ἰαίκλον ἴ.. καὶ κλ Ψ. Κικίλιον ἄϊοῖε δυϊάαπ π᾿ ΧΚιχίλιος. 

παγχράτην Ὁ. Τιοροθαίι Παγκράτιον. Παγκράτης οἰϊᾶπι ὅ0]- 
ἄαο ἀϊοϊέυν 1.1. εε Αἰπθπαθο 8110]. 

13 ο. καταλογάδην δὲ τῷ] καταλογαδήνωδὲ τῷ Β. Βυΐζαντίου] 

διυϊᾶα5 ᾿“)γαϑοκλέα ᾿Ατράκιον δᾷαι!, φομιζομένης] νομιζομένοις Β. 

ἑερείων] ἱρείων Β. ; ἱ 
ν᾿ 

13 ἃ. ἿΙ μαλ᾽] ΠΙια4. π, 745. παράκειται πο γοῦν Β. (ᾳυοὰ 

ψ 6] πολὺ γ6] πολὺν 65ὲ: Υἱάθ χυδ6 6χ δοᾶθπι 1" 01Ὸ δποίαν! δὰ 12 ἃ.) 

παράκειται πολ᾽ γοῦν ΟΠ. παράκειται παντὺ γοῦν Ὑ1,. ,,»,ϑόηιοῦ πιερεῦτα- 

πᾶβ εἰ δογῖδο παράκειται ποτήρια" παντὸ γοῦν’ Οαδαιιθοηιι8, παράκειται 
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χαὶ τράπεζα χαὶ δέπας, πιεῖν, ὅτε ϑυμὸς ἀνώγοι. ἐπιστέ- 

φονται δὲ͵ ποτοῖο οἱ χρητῆρες, ἤτοι ὑπερχειλεῖς οἱ κρατῆ- 

ρές ποιοῦνται, ὥστε διὰ τοῦ ποτοῦ ἐπιστεφανοῦσϑαι. χαὸ 
ε ταῦτα ἔπρασσον πρὸς οἰωνοῦ τιϑέμενοι. κοῦροι δὲ διανέ- 
μουσι πᾶσιν, ἐπαρξάμενοι δεπάεσσι. τὸ δὲ πᾶσιν, οὐ τοῖς 

ποτηρίοις, ἀλλὰ τοῖς ἀνδράσιν. ᾿Αλκίνους γοῦν τῷ Ποντο- 
γόῳ φησὶ ,,Ἴέϑυ νεῖμον πᾶσιν ἀνὰ μέγαρον.“ καὶ ἑξῆς 
ΦΦΣ 
ἐπάγει 

- ΙΝώμησεν δ᾽ ἄρα πᾶσιν, ἐπαρξάμενος δεπάεσσιν. 
εἰσὶ δὲ χαὶ τοῖς ἀρίστοις κατὰ δεῖπνα τιμαί. Τυδείδης 

. ζ γοῦν καὶ χρέασι καὶ πλείοις δεπάεσσι τιμᾶται, χαὶ Αἴας 

γώτοισι διηνεχέεσσι γεραίρεται, καὶ οἱ βασιλεῖς δὲ τοῖς αὐτοῖς. 

»Ιῶτα βοὸς, τά ῥά οἱ πάρϑεσαν αὐτῷ "“ Μενελάῳ δηλον- 
ὅτι. καὶ ᾿Ιδομενέα δὲ καὶ “᾿γαμέμνονα πλείονι δέπαϊ τιμᾷ. 
χαὶ “Σαρπηδὼν δὲ παρὰ «Τυκίοις τοῖς αὐτοῖς τιμᾶται ὗ καὺ 

ἕδρῃ καὶ χρέασιν. ἣν δέ τις αὐτοῖς καὶ διὰ τῆς προπό- 

σεως ἀσπασμός. οἱ γοῦν ϑεοὶ χουσέοις δεπάεσσι δειδέ- 

χατ᾽ ἀλλήλους, ἤτοι ἐδεξιοῦντο, προπίνοντες ἑαυτοῖς ταῖς 
14 δεξιαῖς. καί τις δὲ δείδεχτ᾽ Δχιλλέα" ἀντὶ τοῦ ἐδεξιοῦτο, Ὁ 

ἔστι προέπινεν αὐτῷ τῇ δεξιᾷ διδοὺς τὸ ποτήριον. ἐδω- 
ροῦντο δὲ χαὶ ἀπὸ τῆς αὑτῶν μοίρας οἷς ἐβούλοντο" ὡς 

ποτήριον. Ζημοδόχῳ γοῦν ϑομτνεῖρη., ἰπ οαΐα5 οηθηδαϊξίοπο πος 581- 
ἔθπι σα ἰββίπιιιπὶ 6ϑέ ᾳυοᾶ Πεπιοάοοϊ ποιηθη δαάϊέ: νυἱά, Οᾶνϑ58. 9, 
69. ἀνώγοι) ἀνώγει ΟὮ,. ἐπιστέφονται) 11184, α, 470. οἐ 4111. 

“ι . 18 6. πρὸς οἱἰωνοῦ τιϑέμενοι] ἘΠαϑέαίῃϊα5 Ρ. 1402, 64. πᾶ- 

σιν, ἐπαρξάμενοι] Π|Δ4, α, 471. ἹΙοντονόῳ 1,. ποντονόμῳ Υ. 

Πέϑυ] Οαν55. η, 179. μέϑυ νεῖμον πᾶσιν 1, αὐ ἂρ Ἠοπιογὰπι 

εβί. μέϑυ δὴ νεῖμον πῶσιν Ὁ, μέϑυ δὴ ῥὰ πᾶσιν ΒΌ. μέϑυ δὴ πᾶ- 

σιν Υ. Ἰγώμησεν] Οαν585. ἡ, 183. Τυδείδης] 1|δά. ὃ, 1062. 

«Αϊας) 1Π1δᾶ. η, 321. 

18 ἢ, γεραίρεται] γεραίρειν Ο. Ἰνῶτα] Οαν585. δ, 65. “ήε- 
φελάῳ] μενέλαος Ὁ. δηλονότι. καὶ ᾿Ιδομενέα δὲ καὶ ᾿Αγαμέμνονα Τὰ. 
δηλονότι. καὶ ἀγαμέμνονα Υ. πλείονι δέπαϊ)] {πι0Ὸ πλείῳ δέπαϊΐ. 
Ψιά. Πιαά. δ, 262. «Σαρπηδὼν 1. μ,. 310. λυκίοις ΒΟΏ. 
λυκίων ΨἍΠ,. προπόσεως) πόσεως (Ο.. χουσέοις] Π|α4, ὃ, 3. 
δειδέχατ᾽  δειδέχετ᾽ Β. ἑαυτοῖς] ἑαυτοὺς Β., 

14 ἃ. ϑείδεκτ᾽] ΠΙδά. ,, 224. τῆς αὐτῶν ϑοιιννεΙσῃ. [65 6- 
Βαξαν τῶν αὐτῶν. Ἐπι5έαξηϊι5 Ρ. 1606, 10. παλαιὸν ἔϑος ἕχαστον 
ἀπὸ τῆς αὐτοῦ ειοίρας δωρεῖσθαι οἷς ἐβούλετο. ἐβούλοντο Ο. ἠβού- 
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τῷ 

᾿Οδυσσεὺς νώτου ἀποπροτιηιὼν οὗ αὐτῷ παρέϑεντο, τῷ 
Δημοδόκῳ. 

4 ᾿Ἐχρῶντο δ᾽ ἐν τοῖς συμποσίοις καὶ κιϑαρῳδοῖς 
καὶ ὀρχησταῖς" ὡς οἱ μνηστῆρες. καὶ παρὰ, Μενελάῳ ἐμέλ.- 
πέτο ϑεῖος ἀοιδός" δύω δὲ κυβιστητῆρες μολπῆς ἐξάρχον- 
τες ἐδίνευον. μολπῆς δὲ ἀντὶ τοῦ παιδιᾶς. σώφρον δέ τι 

»ν τὸ τῶν ἀοιδῶν γένος καὶ φιλοσόφων διάϑεσιν ἐπέχον. 
᾿Ιγαμέμνων γοῦν τὸν ἀοιδὸν καταλείπει τῇ Κλυταιμνήστρῳ 
φύλακα χαὶ παραινετῆρώ τινα. ὃς πρῶτον μὲν ἀρετὰς γυ- 

ψαιχῶν διερχόμενος ἐνέβαλλέ τινα φιλοτιμίαν εἰς χαλοχα- 
,γαϑίαν, εἶτα διατριβὴν παρέχων ἡδεῖαν ἀπεπλάνα τὴν 
διάνοιαν φαύλων ἐπινοιῶν. διὸ «Ἥἴγισϑος οὐ πρότερον 
᾿διέφϑειρε τὴν γυναῖκα πρὶν τὸν. ἀοιδὸν ἀποχτεῖναι ἕν γνή- 
σῳ ἐρήμῃ. τοιοῦτός ἐστι καὶ ὃ παρὰ τοῖς μνηστῆρσιν ἀεί-: 
δῶν ἀνάγχῃ; ὃς τοὺς ἐφεδρεύοντας τῇ Πηνελόπῃ ἐβδελύτ- 

Σ τέτο. χοινῶς δέ που πάνταξ τοὺς ἀοιδοὺς αἰδοίους τοῖς 

ἀνϑρώποις εἶναί φησι; 
Τοὔνεκ᾽ ἄρα σφέας 

οἴμας ΜΜοῦσ᾽ ἐδίδαξε, φἰλησέ τε φῦλον ἀοιδῶν. 
ὃ δὲ παρὰ Φαίαξι Δημόδοκος ᾷδει ᾿Αρεος χαὶ ᾿Αφροδίτης 

συνουσίαν » οὐ διὰ τὸ ἀποδέχεσϑαι τὸ τοιοῦτον πάϑος, 

ἀλλ ἀποτρέπων αὐτοὺς παρα -γόμων ὀρέξεων, εἰδὼς ἐν 

τρυφε δρῷ τινι βίῳ τεϑραμμένους, καντεῦϑεν ὁμοιότατα τοῖς 
τρύποις αὐτῶν τὰ πρὸς ἀνάπαυσιν προσφέρων. χαὶ τοῖς 

ἃ μνηστῆρσιν ς ἄδει πρὸς τὴν αὐτῶν βουλὴν. ὃ Φήμιος γόστον 

᾿Αχαιῶν. χαὺ αἱ “Σειρῆνες δὲ ὥδουσι τῷ ᾿Οδυσσεῖ τὰ μά- 
λιστα αὑτὸν τέρψοντα καὶ τὰ οἰχεῖα τῇ φιλοτιμίᾳ αὐτοῦ 

λοντο ὙΠ. νώτου ἄἅποπροταμὼν Οᾶν55. 8, 470. παρὰ ῆϊενε- 

λάφ] Οαν55. δ, 17. κυβιστητῆρες Τ,. χυβιστῆρες ΒΟ. κυβιτῆρες Υ. 

μολπῆς δὲ ἀντὲ ΒΟ. μολπῆς ἀντὶ Ὑ7,. 

14 ". ᾿“γαμέμνων)] Οαν55.,, 207. γοῦν Ψ1,. οὖν ΒΟΡ. 

φύλαχα καὶ) φυλάξαν καὶ Β. ἀείδων) ῬΠΘηνα5. Οὔγ55. α, 104, 

14 ς. κοινῶς ἴ,. κοινοὺς ΒΥ. τοὔνεκ! ἄρα] Οάγ585. ϑ, 480. 

ἘΠῚ οὕνεχ᾽. Ζημόδοκος)] Οάγ55. ϑ, 200. προσφέρων ΒΟ, 

προφέρων ὙΠ. 

14 ἃ. βουλὴν] βούλησιν ῬΟΥΒΟΠΊΙ8. ὃ Τήμιος] Οᾶν 585. ἃ, 320. 

“ειρὴνες} Οάγ 55. μ, 184. τέρψοντια] τέρψαντα Ὁ. 
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χαὶ πολυμαϑείᾳ λέγουσαι. ," Ἰσμεν γάρ φασι »τά τ΄ ἄλλα 
χαὶ ὅσσα γένηται ἐν χϑονὶ πολυβοτείρῃ. τ 

ΤῈ ᾿Ὀρχήσεις. δ᾽ εἰσὶ παρ᾽ Ὁμήρῳ αἱ “μέν τινὲ τῶν 
χυβιστητήρων , αἱ δὲ διὰ τῆς σφαίρας" ἧς τὴν εὕρεσιν 

“4γαλλὶς ἡ Κερχυραία γραμματικὴ ᾿Ναυσικάᾳ ἀνατίϑησιν, 
ὡς πολίτιδι χαρὶζομένη Δικαίαρχος δὲ Σικυωνίοις, ᾿ Ἵππα- 

α σὸς δὲ «““ακεδαιμονίοις ταύτην τὲ χαὶ τὰ γυμνάσιω πρώ- 
τοις. ταύτην δὲ μόνην τῶν ἡρωίδων “Ὅμηρος παράγ εἰ σφαι- 
ρίξουσαν. διωαβύητοι δὲ ἐπὶ σφαιρικῇ 4ημοτέλης, ὁ Θεόγνι- 

δὸς τοῦ Χίου σοφιστοῦ ἀδελφὸς, χαί τις Χαιρεφάνης" ὃς 
ἀσελγεῖ τινι γέῳ παρακολουϑῶν οὐ διελέγετο μὲν, ἐχώλυε 
δὲ πράττειν τὸν νεανίσκον. εἰπόντος δὲ ὅτι »»Χαιρέφανες, 
ἐὰν παύσῃ, ἀχολουϑῶν, πάντα σοι ἔσται παρ᾿ ἡμῶν," 

» ᾿γὼ δ᾽ ἂν (ἔφη) σοὶ διαλεχϑείην; “᾿ς, Τί οὖν (εἰπὸ) 
Γ παραχολουϑεῖς ; νος, Χαίρω σὲ ϑεωρῶν (ἔφη); τὸ δὲ ἦϑος 

οὐ δοχιμάζω. ὰ 
Ὅτι τὸ φούλλικλον καλούμενον, ἦν δὲ ὡς ἔοιχε σφαι- 

ρίον τι, εὗρεν ᾿ἀττιχὸς ᾿Νεαπολίτης παιδοτρίβης, γυμνασίας 

ἕνεχα Πομπηίου Μαγνου. τὸ δὲ καλούμενον διὰ τῆς σφαί- 
ρας ἀρπαστὸν φαινίνδα ἐχαλεῖτο, ὃ ἐγὼ πάντων μάλιστα 
ἀσπάζομαι. 

20, Πολὺ δὲ τὸ σύντονον καὶ χαματηρὸν τῆς περὶ 
τὴν σφαιριστικὴν ἁμίλλης τό τε κατὰ τοὺς τραχηλισμοὺς 
ῥωμαλέον. Αντιφάνης 

πολυμαϑείᾳ πολυμαϑίᾳ Β. φασι] φησι Β. ὅσσα] ὅσα Β. 
γένηταν ΒΟΏ. γένεται ὙΤ,. κυβιστητήρων 1, δὲ ϑυϊἀᾶ5 ἴῃ ὄρχησις. 

πυβιστήρων Ψ' δὲ ἸΙΌΤΙῚ 5ογρε δὲ δ 485 1π χορείαν. ᾿4γαλλὶς] ἅνα- 
γαλλὶς δυϊάαβ ἴπ ἢ. ν. δὲ ἱπ ὄρχησις. ᾿Ανάγαλις ϑυϊάδβ 'π σφαῖρα. 
«Κερχυραία)] κερκυρέω Β. Ναυσικάᾳ] ναυσικᾷ , Ἰγαυσικαᾷ Τ,. 

14 6, σφαιρικῇ) σφαιριστικῇ Τουρῖαβ Ἐπιθηᾶ. νο]. 11. ρ, 227. 
Θεόγνιδος] Θεοκρίτου ἸΔοουδία5. Ρ. 9. σοι ἔσται] σοι ἔσται σοι Β. 

14 ἴ, “Ὅτι τὸ --- ἡώγνου οπι. Ὑ1.. Βαθομέ Ο δὲ οοᾶοχ Οογβε]ϊᾶ- 
πὰ5. Α. δομοίει ΟΡ5. πὰπι. 1, 6. Ρ. 9., 564 ϑυρτᾶ 14 ἡ. ροξὲ Σικυω- 
νίοις Ἰπβουία, ὑἀπᾶάθ ἢπο ἐναπβέυ!ε ϑομιν εῖρῃ. “Οτῇ τὸ οοᾶθχ 
ΟΟΓΒΘΙ ΙΔ Π118. φούλλικλον ῬΟΓΒοΠα8. φουάλικλον ἀἴογααθ οοάοχ. 
σφαιρέον τι} σφαιρικόν τι ορᾶοχ Οογβοὶίαηα5, δ ομυνοῖρῃ. σφοίρισκόν τι, 
ᾳιοά οοάϊοο Ο σου για αἷξ, φαινίνδα) φαίνινδα Ο οοπβέδπέρτ. 

φενίνδα δὲ Φενέοτιος Ἐξγπι0]. Μ. ᾿Αἰντιφάνης --- ἧὗς ἔχω] Ηδοο 
οχΧ Ὁ δοροββϑυμιηί. 
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32. ἘΚΛΤΟΥ͂ α 

Οἴμοι χαχοδαίμων, τὸν τράχηλον ὡς ἔχω. 
διηγεῖται δὲ τὴν φαινίνδα παιδιὰν οὕτως “Ἱντιφάγης 

“ φαῖραν λαβὼν 
τῷ “μὲν διδοὺς δ ἔχαιρε, τὸν δ᾽ ἔφευγ᾽ ἅμα, 
τοῦ δ᾽ ἐξέχρουσε, τὸν δ᾽ ἀνέστησεν πάλιν, 

χκλαγχταῖσι φωναῖς. 
Ἔξω, μαχρὰν, παρ᾽ αὐτὸν, ὑπὲρ αὐτὸν, κάτω, 
ἄνω, βραχεῖαν ἀπόδοσιν ̓ ἐγκαταστρέφει. 

ἐκαλεῖτο δὲ “φαινίνδα ἀπὸ τῆς ἀφέσεως τῶν σφαιβιζόντων" 

ἢ) ὅτι εὑρετὴς αὐτῆς, ὡς φησιν ᾿Ιόβας ὃ ἹΜαυρούσιος, Φαι- 

γέστιος ὃ παιδοτρίβης. καὶ ᾿Αντιφάνης »“Ῥαινίνδα παίζων 

ἤεις ἐν Φϑαινεστίου.“ ἐφρόντιζον δὲ εὑρυϑμίας οἱ σφαιρί- 
'ζοντες. Δαμόξενος γοῦν φησι 

ἹΝεανίας τις ἐσφαίριζεν εἷς 
ἐτῶν ἴσως Ἔ ἃ ἑπτακαίδεχα, 
Κῶος" ϑεοὺς γὰρ φαίνεϑ᾽ ἡ νῆσος φέρειν. 
ει ΕῚ »᾿  Ύν.} ͵ὕ - ͵, 

ος ἐπεί ποτ ἐμβλέψειε τοῖς χκαϑημένοις, 
ἢ λαμβάνων τὴν σφαῖραν, ἢ διδοὺς, ἅμα 
πάντες ἐβοῶμεν, 
« 3 3 , ᾿ ἘῈ.: « ᾿ς εἶ 

ἢ τ εὑρυϑμία τὸ τ΄ ηϑος ἡ ταξις ϑ' οση 
ΕῚ »Ὃ- 2 ΡΒ} ΡῚ 2 ᾿ 

ἕν τῷ τι πράττειν ἢ λέγειν ἐφαίνετο, 
πέρας τι χαλλους, αἀνδρὲς" οὐτ ἀχηχοὰ 

σι 

διηγεται διηγείτο Β. ' 
1 ἃ. ἐξέκρουσε] ἐξέχρουσεν Β. σκχλαγκταῖσι Τι,. κλαχταῖσι . 

Ἔξω] Ησυπο εἐ βθᾳιθπέοπι νϑυϑιπὶ δΧ οοα. Οογβοὶίαθο δα! άϊ ϑομοῖ-ς 
ἐὰ5 1. 1. οὲ παρέ Ὁ. ὑπὲρ αὐτὸν οπι. ΟΟΓΒΕ]. ᾿βρυχείαν) 

ταχεῖαν ϑομοίέξα. ἐγκαταστρέφε καταστρέφει ῬΟΥΒΟΠΙΙ8. ἢ 

ὅτι ΒΟ οἐ 1 γτἰ σαβαυθοηΐαῃι, ὃ τὲ Ὑ1.. αὐτῆς Β. Τωοροθδΐαν 

αὐτοῦ. ΤΑΡΓΙ ἤεις ἐν. ἦεν ἐς Ψα]οϊςοπατίυ5 δ ῬΗοΘδηῖβ5. Ρ. 984. 
Ψιά. ΕΠπιβ] οἴαπι ἱπ ἀϊαγίο οἰαββδίοο ἴαβο. ΧΥΗ. Ρ. 51. παίσων ἦας 
ἐκ Φαινεστίου ῬΟΥΒΟΠΙΙ5 ἱπ Αἀνογβανιβ Ρ. 309. 

1 ". Ζαμόξενος] ϑουθοθάξαν “ημόξενος. γοῦν} Το σοθδίαΓ 
οὗν. Ψ. 1. εἷς ΒΟ.. ὧν 1. ψ. 2. ἔσως ἑπτακαίδεκα] ἴσως 
ἐχκαίδεκ ἢ πτακαίδεχα ῬοΥΒοπιι5. οΟἸ]α 5 Αἴποπαθο ΠΙ. Ρ. 127 ἅ. δὲ 
Ὀίοπο ΟΠγυβοβέ. ΧΧΙ, Ρ. 272. (00.) Υ, 6. ἐβοῶμεν] ἐβοῶμεν, 
ὥσπερ ἔκ κελεύσματος δχρίθέ Ῥουβοπαβ. Υ. 7. ἥ τ εὐρυϑμία Ῥοτ- 

Βοπα5. Τρ οθϑέι" ἡ δ᾽ εὐρυϑινία. τὸ α' ἦϑος ΨΙ, εἰ Ρογϑβομι. τὸ 

δὲ ἦϑος ΒΟ. ἡ τάξις ϑ᾽ ὅση Ῥογδβοπυβ. Τιοροθαύαν ἢ τὲ (ἧ 

δὲ ΒΟ.) τάξις ὅση. Ψ. 8. πράττειν ἢ λέγειν Οαϑαυδοθηνε: Τρ νῖ 
λέγειν ἢ πράττειν. Υ. 9. πέρας τι Ῥογδοηαβ. τέρας ἔτι Ο. πέρας ἔετν 

ΨῈ, γιά. γαϊοκοπαγ. ἀπποῖ. οὔτ δα Ἰοοὰ χιαοάαπι Ν. Τ. ν. 992. 
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ς 10 ἕμπροσϑεν οὔϑ᾽ ἑόρακα τοιαύτην χάριν. 
χαχὸν ἄν τι μεῖζον ἔλαβον, εἰ πλείω χρόνον 
ἔμεινα" καὶ νῦν δ᾽ οὐχ ὑγιαίνειν μοι δοκῶ. 

ἐσφαίριζε δ᾽ οὐκ ἀηδῶς καὶ Κτησίβιος ὁ Χαλκιδεὺς φιλό- 
σοφος" καὶ πολλοὶ διὰ τὴν σφαιρικὴν αὐτῷ συναπεδύοντο 
τῶν ᾿Αντιγόνου τοῦ βασιλέως φίλων. συνέγραψε δὲ περὶ 
σφαιριστιχῆς Τιμοκράτης ὃ «Ἰάχων. 

27. Οἱ Φαίακες, δὲ παρ᾽ Ὁμήρῳ χαὶ ἄνευ σφαίρας 
ὠρχοῦντο. καὶ ὀρχοῦνταί που ἀνὰ μέρος πυχνῶς" τοῦτο 

ἃ γάρ ἐστι τὸ, Ταρφέ᾽ ἀμειβόμενοι" ““ ἄλλων ἐφεστώτων χαὺ 
ἐπιχροτούντων τοῖς λιχανοῖς δαχτύλοις ̓  ὃ φησι ληχεῖν. οἶδε 

δὲ ὁ ποιητὴς καὶ τὴν πρὸς δὴν ὄρχησιν. 4ημοδόκου 

γοῦν ἄδοντος χοῦροε πρωϑῆβαι ὠρχοῦντο. χαὺ ἐν τῇ͵ 
᾿Οπλοποιίᾳ δὲ παιδὸς κιϑαρίξοντος ἄλλοι ἐναντίοι ἀλλήη- 

λοισι μολπῇ τὲ ὀρχηϑμῷ τξε ἔσχαιρον. ὑποσημαίνε ται δὲ ἐν 
τούτοις ὃ ὑπορχηματικὸς τρόπος , ὃς ἤνϑησεν ἐπὶ βενοδή- 
μου χαὺ Πινδάρου. χαὺ ἔστιν ἡ τοιαύτη ὄρχησις μίμησις 

ε τῶν ὑπὸ τῆς λέξεωρ ἑρμήνξ δυομένων πραγμάτων" ἣν παρί- 
στησι γιψομένην “Ξενοφῶν ὃ λάβοις ἕν τῇ «Ἄναβάσε : ἐν τῷ 

παρὰ “Σεύϑῃ τῷ Θρραὶ συμποσίῳ. φησὺ γοῦν. ἣ; "Ἐπειδὴ 
σπονδαὶ ἐγένοντο χαὺ ἐπαιώγισαν, ἀνέστησαν πρῶτοι Θρᾷ- 

1 ο. Ψ. 10. ἑόρακα] Τήθτὶ ξώραχα. γ΄. 12. καὶ νῦν δ᾽ καὶ 
νῦν γ᾽ ῬοΟΙΒΟΠα8, ὃ χαλκιδεὺς Β. ΑΡογδΐέ ὃ. . πολλοὶ] πολλὰ 
ΟὉ. σφαιρικὴν] σφαιριστικὴν ΒοΒν ΘΙ ρ.. Ταρφέ᾽} Οἀν85. 9. 
379. , 

.15 ἃ, χοῦροι] Οάν55. ὃ, 262. ἄλλοι ἐναντίοι ἀλλήλοισι μολπῇ 
ΟΠ ΘΙΡΉ. : νὰ. 1144. λ, 67. ἄλλοι ἐν μολπῇ ΒΏ. ἄλλοι ἐναντίοισι 
μολπῇ Ὁ. ἄλλοι ἐν μανίᾳ μολπῇ Ψ. ἄλλοι δ᾽ δμαρτῇ μολπῇ 1. μιολπῇ 
τε ὀρχηϑμῷ] μολπῇ τ᾽ ἰἸυγμῷ 14, σ, 572. ἔοκαιροιν ἴ4. εὔκαιρον 

ΒΨ. Επδέλεμία5 Ρ. 1590, 15. χιϑαρίζοντος γὰρ ἐκεῖ (ἐν τῇ ̓  Οπλοποιίᾳ) 

παιδὺς χαίρουσιν (οχαίρουσιν ὁ6χ Αἰπαπαθο ΨΙοΙςομδνι15) ἄλλον μολπὴ 

καὶ ὀρχηϑμῷ. ἐν οἷς ὑποσημαίνεται, φαοὶ, τὸ ὑπορχηματικὸν εἴδος, ἀνϑῆ-- 
σαν ἐπὶ Ξενοδήμου καὶ Πινδάρου. τῆς λέξεως ἑρμηνευομένων πραγμά-- 

τῶ»} τοῦ λέξεως ἑρμιηνευομε πραγματείας Β.. Βιαποϊκίαιθ. ἴῃς πιαγρῖπ τῆς 

ὑπὸ τοῦ λέγοντος ἑρμηνευομένης πραγματείας, ᾳφαᾶὰδ γ6] οπιηΐα, γ6] ραγεϊπι 

δχ Ὁ ρεεϊέα νἱ ἀοπέαυν, 
15 6. ἐν τῇ ̓Αναβάσει] ὙἹ. 1, ὅ. --- 11, παρὰ Σεύϑῃ τῷ Θρᾳχὶ 

Τπιπηο δρυα ΟΟΓυ πὶ ῬαρΡ Ηρ Όποιη. σπονδαὶ] σπονδιακὰ (Ὁ. 

καὶ πάντες ἀνέκραγον) οὗ ουνδειπνοῦγτες παφλαχόνες Ὁ ἱμπέοι γΘ 5115 δά- 
ατε. ΓῚ 

ΔΥΠΒΕΝΑΕΌΞΒ. 1. 8 



93 ἊΣ" Δ 1" Ὁ ἊΣ δά 

χες χαὶ πρὸς αὐλὸν ὠρχοῦντο σὺν ὕπλοις χαὶ ἥλλοντο 
ὑψηλά τε καὶ χούφως χαὶ ταῖς μαχαίραις ἐχρῶντο" τέλος δ᾽ 
ὃ ἕτερος τὸν ἕτερον παίει, ὡς πᾶσι δοχεῖν πεπλη) ἔναι τὸν 
ἄνδρα. ΟΣ ἔπεσε τεχνικῶς πως, χαὶ πάντες ἀνέκραγον. 

χαὶ ὁ μὲν σχυλεῦσας τὰ ὁπλὼ τοῦ ἑτέρου ἔξηεν ᾳᾷδων. Ξε 
ἔ τάλχαν ἢ ἄλλοι δὲ τῶν Θρᾳκῶν τὸν ἕτερον ἐξέφερον ὡς 

τεϑνηχότα" ἣν δὲ οὐδὲν πεπονϑώς. μετὰ τοῦτον «Αἰνιᾶνες 

χαὶ ΤΙ] άγνητὲς ἀγέστησαν ̓  οἱ ὠρχοῦντο. τὴν χαρπαίαν χα- 

λουμένην ἐν τοῖς ὕπλοις. ὃ δὲ τρόπος τῆς ὀρχήσεως ἦν, 

ὁ μὲν παραϑέμενος τὰ ὅπλα σπείρει χαὶ ξευγηλατεῖ πυχγὰ 
μεταστρεφόμενος ὡς φοβούμενος, λῃστὴς δὲ προσέρχεται" 

ὁ δὲ ἐπὰν προΐδηται, ἁρπάσας τὰ ὕπλα μάχεται πρὸ τοῦ 
ζεύγους ἐν ῥυϑμῷ πρὸς τὸν αὐλόν" χαὶ τέλος ὃ λῃστὴς 

40 δήσας τὸν ἄνδρα τὸ ζεῦγος ἀπάγει; ἐνίοτε δὲ χαὶ ὁ ζευ- 

γηλάτης τὸν λῃστὴν" εἶτα παρὰ τοὺς βοῦς δήσας, ὀπίσω ᾿ 

τῶ χεῖρε δεδεμένον ἐλαύγει.“ς χαί τις, φησὶ, τὸ ΤΠερσιχὸν 

ὠρχεῖτο χαὶ χροτῶν τὰς πέλτας ὠχλαζε χαὶ ἐξανίστατο" 
καὶ ταῦτα πάντα ῥυθμῷ πρὸς τὸν αὐλὸν ἐποίει. καὶ ᾿4ρ- 
χκάδες δὲ, φησὶν, ἀναστάντες ἐξοπλισάμενοι ἤεσαν ἐν ῥυϑιῷ 

πρὸς τὸν ἐνόπλιον ῥυϑμὸν αὐλούμενοι καὶ ἐνωπλίσαντο 
καὶ ὠρχήσαντο. 

28, ᾿Εχρῶντο δὲ καὶ αὐλοῖς καὶ σύριγξιν ἥρωες, ὃ 

γοῦν. Δγαμέμγνων αὐλῶν συρίγγων τ΄ ἐνοπὴν ἀχούει. εἰς 

ν» δὲ τὰ συμπόσια οὐ παρήγαγε" πλὴν ἐν τῇ Οπλοποιίᾳ γά- 
μων γινομένων αὐλῶν μνήμονξ ὕει. τοῖς δὲ βαρβάροις ἀπο- 
δίδωσε τοὺς αὐλούς" παρὰ Τρωσὶ γοῦν ἣν αὐλῶν συρίγ- 
γων τ΄ ἐνοπή. ἔσπενδον δὲ ἀπὸ τῶν δείπνων ἀναλύοντες 

- 

«Σιτάλχαν] σιδάλχαν Ὁ. 

15. ἢ. καρπαίαν Β. καρπαῖαν ὙΠ. πρὸ τοῦ ζεύγους Β οἰ Χεοπο- 

Ῥῃομέϊβ ΠΡ Υϊ. Τιοροθδΐαν πρὸ ζεύγους. 

16 ἃ. ῥυϑμῷ ΒΟ. ῥᾳθύμως Μ΄. ἐν ῥυϑμῷ Τ, δὲ Χοπορθοπ. 

τὸν αὐλὸν 1, εἴ ΧοΠΘΡΠοΝ. τὸν ῥυϑμιὸν ΒΟΥ. ἐνόπλιον] ἐνόπλοις Β, 
ἐνωπλίσαντο! ἐπαιώνισαν Χοπορῆοπ ἴπ ΠΡ γ15 νυ] δ δξῖθ: πᾶπι 

ορέϊπηὶ ἄπο ἐνώπλισαν. αὐλῶν] ΠΠαᾺ. κ, 13. ἐνοπὴν ΟΡ. 

ἐνοπὰς Β. ἐνοπῆς ἴ,. 

16 ΡΒ. “Ὅπλοποιίᾳ] ἨΪϊαα. σ, 498. Τρωσὶ γουν Γι ΘΟ ΔΕΙΣ 

Τυὼσὶ» οὖν. ἔσπενδον --- ἐρκηνείαν) Ἐπδεέδλεῃτι5 Ρ, 1471, 19. 



ΧΡ 

Θ 

β.: 

[1 
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χαὺ τὰς σπονδὰς ἐποιοῦντο Ἕρμῃ χαὺ ᾿οὐχ ) ὡς ὕστερον, 

Διὶ τελείῳ. δοχεῖ γὰρ “Ἑρμῆς ὕπνου προστάτης εἶναι. σπέν- 
δουσι δὲϊ αὐτῷ χαὶ ἐπὶ ταῖς γλώσσαις ἐχ τῶν δείπνων 

ἀπιόντες. προσνέμονται δ᾽ αὐτῷ αἱ γλῶσσαι διὰ τὴν ἐρ- 
μηνείαν. οἶδὲ δ᾽ “Ὁμηρος καὶ ποικίλας ἐδωδάς. λέγει γοῦν 
ἐδωδὴν παντοίην χαὶ ὄψα οἷα ἔδουσι διοτρεφέες βασιλῆες. 
οἶδε δὲ χαὶ πᾶσαν τὴν νῦν πολυτέλειαν. οἴχων μὲν οὖν 
λαμπρότατος ὃ Μενελάου. τοιαύτην δέ τινα ὑφίσταται τῇ 
χατασχευῃ καὶ λαμπρότητι Πολύβιος "1βηρός τινος βασι- 

λέως οἰχίαν" ὃν χαὶ ἐζηλωκέναι λέγει τὴν τῶν Φαιάκων 
τρυφὴν, πλὴν τοῦ τοὺς κρατῆρας ἐν μέσῳ τῆς οἰχίας ἑστά- 

γαὶ πλήρεις οἴγου κριϑίνου ἀργυροῦς ὄντας καὶ χρυσοῦς. 
“Ὅμηρος δὲ τοπογραφῶν χαὶ τὴν Καλυψοῦς οἰκίαν ἐχπλή ἡτ- 
τει τὸν “Ἑρμῆν. ἀπολαυστικὸς δέ ἐστι παρ᾽ αὐτῷ καὶ ὃ 
τῶν Φαιάχων βίος" ,. Αἰεὶ γὰρ ἡμῖν δαίς τε φίλη χίϑαρίς 

τες χαὶ τὰ ἑξῆς. κιακα ἃ ἔπη ᾿Ερατοσϑένης οὕτω γε- 
γράφϑαι φησὶν 

θὺ “γὰρ ἔγωγέ τὸ φημὶ τέλος χαριέστερον εἰγαι 
ἢ ὕταν εὐφροσύνη μὲν ἔχῃ χαχότητος ἀπούσης, 
δαιτυμόνες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἀκουάζωνται ἀοιδοῦ. 

χαχότητος ἀπούσης, φάσκων, τῆς ἀφροσύνης. ἀδύνατον 
γὰρ μὴ φρονίμους εἰγας Φαίακας, οἱ μάλα φίλοι εἰσὶ 
ϑεοῖσιν, ὡς ἡ ̓ ιαυσιχάα φησί. 

29. Καὶ οἱ μνηστῆρες δὲ παρ᾽ αὐτῷ πεσσοῖσι προπά- 

Ἕρμ Θαν55. η, 137. οὐχ ὡς ὕστερο» οὐχ ὕστερον Β. 

16 ο. ἐδωδὴν παντοίην] Οάγ55. ζ, 70. ὄψα οἷα] Οάγϑ55. γν 

480. λαμπρότατος δ] λαμπρότητα ὃ Β. ὃ Μενελάου] Οᾶνβα. 
9... τοιαύτην ϑοδινοῖρι, Γιοροθδΐξατ τοιοῦτον. “Πολύ-- 

βιοςῚ Δρυά δοῖεν οἰ κῃ. πίον ἔγαρτη. ἈΧΧΤΊΨ., 9, 14, νοὶ]. ΤΥ΄. Ρ». 043. 

τρυφὴ» τροφὴν ΒΟ. 

16 ἀ. τοπογραφῶν] Οάν55. εν, 04. ““ϊεὶ γὰρ] «Αϊεὶ δ᾽ Οαν55. 
ϑ. 245. Τιαοαπαπι μοβϑὲ ἑξῆς ἃ0 πὸ ποίαίδπι χτϑοίς δχρ]θέ 

Βοδιν οί. δἀάϊέα χαὶ δὲ ἰοοὶ Ηοπιογίοι (Οαν 55. ε» ὅ.- 7.) βουϊρέστα 

συ σαΐα, 4ὰδο 80. Ἐνδέοβέμοηρα δος αἰ ογε αὐ ἔχη κατὰ δῆμον ἅπαντα 

ΒοΓΙ ρα πὶ 516. Ἐρατοσθένης] Ὑἱά. Ἐπιδέδει. Ρ». 1012, 18, 

οὕτω γεγρέφϑανι ΒΟ, οὕτω δεῖν γεγράφϑαν ὙΠ. φησὶν) φασὶν Β. 
ἢ δγαη) ἢ ὅτε Β. ἀχουάζωντες ἀοιδοῦ Β. 

10 ο. ὃ ναυσιπράτης 1011. ἢ Ιγαυσικάα τοῖα ϑομυνοῖρ.: υὙἱά, 

Οαν85. ζ, 203. πεοσοῖσι] Οάνβ8, α, 107. ποσσοῖσι Β. 
ῳ Ἄ, 
4) 



30 5 ΑΨ Ὁ ΜΝ 

ροιϑὲ ϑυράων ἕτέρποντο, οὐ παρὰ τοῦ ΜἭεγαλοπολίτου 
Διοδώρου 1) Θεοδώρου μαϑόντες τὴν πεττείαν. οὐδὲ τοῦ 
Μυτιληναίου, “Τξοντος τοῦ ἀνέκαϑεν ᾿ϑηναίου, ὃς ἀήττη- 

τος ἣν χατὰ τὴν πεττευτιχὴν, ὡς φησι Φανίας. ᾿Απίων δὲ 
ὃ «Ἱλεξανδρεὺς χαὶὺ ἀκηκοέναι φησὶ παρὰ τοῦ ᾿Ιϑακησίου 

Κτήσωνγος τὴν τῶν “μνηστήρων πεττείαν οἵα ἦν. ὀχτὼ γάρ 
φησι χαὺὶ ἑχατὸν ὄντες οἱ μνηστῆρες διετίϑεσαν ψήφους 
ἐναντίας ἀλλήλαις, ἴσας πρὸς ἴσας τὸν ἀριϑμὸν, ὅσοιπερ 

ἤσαν χαὺ αὐτοί. γίνεσϑαι οὖν ἑκατέρωθεν τέσσαρας χαὶ 

περγήχοντα. τὸ δ᾽ ἀνὰ μέσον τούτων διαλιπεῖν ὀλίγον 
κενὸν" ἐν δὲ τῷ μεταιχμίῳ τούτῳ μίαν τιϑέναι ψῆφον, 

17 ἣν καλεῖν μὲν αὐτοὺς Πηνελόπην, σχοπὸν δὲ ποιεῖσθαι εἴ 

τις βάλλοι ψήφῳ ἑτέρᾳ᾽ καὶ κληρουμένων τὸν λαχόντα 
στοχάζεσϑαι ταύτης. εἰ, δέ τις τύχοι καὶ ̓ ἐχχρούσειε “πρόσω 
τὴν Πηνελόπην, ἀποτίϑεσϑαι τὴν. ἑαυτοῦ εἰς τὴν τῆς βλη- 

ϑείσης καὶ ἐξωσμένης χώραν, ἐν ἡ πρότερον ἣν" καὶ πά- 

λιν στάντα τὴν Πηνελόπην, ἐν ᾧ τὸ δεύτερον. ἐγένετο 
χωρίῳ, ἐντεῦϑεν βαλεῖν [τὴν ἑαυτοῦ]: εἰ δὲ τύχοι ἄνευ τοῦ 

μηδεμιᾶς, τῶν ἄλλων ψαῦσαι γικᾶν, καὶ ἐλπίδας ἔχειν πολ- 

Ῥ λὰς γαμήσειν αὑτήν. τὸν δὲ Εὐρύμαχον πλείστας ,εἰληφρέναι 

ταὔτῃ τῇ παιδιᾷ χαὶ εὔελπιν εἰναι τῷ γάμῳ. οὕτω δὲ διὰ 

τὴν τρυφὴν. “τὰς χεῖρας οἱ μνηστῆρες ἔχουσιν ἁπαλὰς ὡς 

μηδὲ τὸ τόξον ἐντεῖναι δύνασϑαι. σολυτελεῖς δ᾽ αὐτοῖς καὶ 

οἱ διακονούμενγοι. 

“Π͵εγαλοπολίτου] μεγάλου ΟὉ. Θεοδώρου 1.. ϑεοξένου Υ͂. 
«Φανίας Ψ. φανείας Ο. Φαινίας Τι. 

10 ἢ ᾿ἀπίων --- εὔελπιν εἶναν τῷ γάμῳ] Ἐπιδέαίμπι5 Ρ». 1426, 18. 
καὶ ἀκηκοέναι Ο. ἀκηκοέναι ΨΤ,. παρὰ] περὺ Β. ὀκτὼ 

γάρ φηου καὶ ἑκατὸν] ν΄ γάρ φησν καὶ ρ΄ Β. νἱᾶ. Οαγ55. π, 247. -- 20]. 

17 ἃ. βάλλοι 1) εἰ οχ Ὁ Βευποϊκῖι5. βάλον ΨΠ. κληρουμένων 
ΒΌΟΒ. χληρουμένον ΄. "λήρου μὲν. κληρουμένων ἐκείνων Ἐπαπέδέμ 5. 

τύχοι] τύχη Β. τὴν Πηνελόπην] τὴν ψῆφον Πηνελόπην Ἐπαβία τ 8. 
ἑαυτοῦ Ὁ. αὑτοῦ Ν. αὐτοῦ 1.. χαὶ πάλὶν οὐ καὶ στάντα ἐκεῖ πάλιν 
βάλλειν Ἐπιδέαίπια5. ΒΓαποϊκῖα5. ἃἀπηοίαν!ε καὶ ἐχεῦ στάντα, πάλιν τὴν 

Πηνελόπην βάλλειν ἐν ᾧ τὸ δεύτερον ἐγένετο χωρίῳ " εἰ δὲ τύχοι ---- 
Ψ 

- 

στάντα] ἱστάντα γνο] στήσαντα (ονδὅβ. τὴν ἑαυτοῦ Ο. Ἰωοροθαίατῦ 

τὴν ἑτέραν. τύχοι] τύχη ΒΟΏ. 

17 Ὁ. εἰληφέναι] εἰληφέναι τοιαύτας νίχας πα Βα } ἶτ|5. παιδιᾷ] 
παιδιᾷ νέκας Βυιποὶκῖτι8. τὰς χεῖρας) Οᾶν55. φ, 10. 



5 ΚΙΖΟΣΙ ἃ ὌΝ 

Δυνατωτάτη δὲ παρ᾽ ᾿Θμήρῳ καὶ ἡ τῶν μύρων εὐωδία" 
Οὗ καὶ κινυμένοιο Διὸς ποτὶ γαλκοβατὲς δῶ 
ἕμπης εἰς γαῖαν τε χαὶ οὐρανὸν ἵχετ᾽ ἀὐτμή. 

χαὶ στρωμνὰς δὲ οἰδὲ διαπρεπούσας. τοιαύτας γοῦν “4ρή- 

στη Οδυσσεῖ ὑποστρωννύειν κελεύει, χαὶ Νέστωρ αὐχεῖ 
πρὸς Τηλέμαχον πολλῶν τοιούτων εὐπορεῖν. 

30. Τῶν δ᾽ ἄλλων ποιητῶν ἕγιοι τὰς χαϑ' αὑτοὺς 
πολυτελείας χαὶ ὑᾳϑυμίας ἀνέπεμπον ὡς οὔσας καὶ κατὰ 

τὰ Τρωικά. «Αἰσχύλος γοῦν ἀπρεπῶς που παράγει μεϑύον- 
τὰς τοὺς “δλληνας, ὡς καὶ τὰς ἀμίδας ἀλλήλοις περιχατα- 

χνύναι. λέγει γοῦν 

“Οδ᾽ ἐστὶν ὅς ποτ᾽ ἀμφ᾽ ἐμοὶ βέλος 
γελωτοποιὸν, τὴν κάκοσμον οὐράνην, 

ἔρριψεν οὐδ᾽ ἥμαρτε" περὶ δ᾽ ἐμῷ κάρᾳ 
πληγεῖσ᾽ ἐναυάγησεν ὁστρακουμένη, 

ἃ χωρὶς μυρηρῶν τευχέων πνέουσ᾽ ἐμοί. 
καὶ ΖΣοφοχλῆς δὲ ἐν ᾿“χαΐων συνδείπνῳ 

.4λλ᾽ ἀμφὶ ϑυμῷ τὴν κάχοσμον οὐράνην 
ἔρριψεν οὐδ᾽ ἥμαρτε" περὶ δ᾽ ἐμῷ κάρῷ 
χατάγνυται τὸ τεῦχος οὐ μύρου πνέον. 
ἐδειματούμην δ᾽ οὐ φίλης ὀσμῆς ὕπο. 

Εὔπολις δὲ τὸν πρῶτον εἰσηγησάμενον τὸ τῆς ἀμίδος ὄνο- 
μα ἐπιπλήττει λέγων 

Μηισῶ λακωνίζειν, ταγηνίζειν δὲ χῶν πριαίμην. 
πολλὰς δ᾽ οἶμαι νῦν βεβινῆσϑοαι. 

δὲ παρ᾽] παρ᾽ Β. Οὗ καὴ Τοῦ καὶ ΠΠπδά. ξ,173. οὗ καὶ κινυμένοιο 

ὙΙΠ7,. οὗ χινουμένου ΒΟΏ. δῶ ΒΥ1,. δῶμα ΟὮ. τοιαύτας γοῦν 

Τιοσεραΐαν τοιαύτας οὖν. ᾿Αρήτη] Οαγ55. η, 330. ὑποστρων- 

φύειν ΒΟ). ὑποστρωμνύναι ὙΠ). 

17 ὁ. ΝέστωρΊ]Ί Οαν55. νγ, 349. εὐπορεῖν) ἀπορεῖν Ὁ. 
«Αἱσχύλος γοῦν] Τιοσοραίαν Αἰσχύλος οὖν. ΑΘΒΟΒΨΙ δὲ ΒορΒοο}15 ἔγαρ- 
τηθπία ὁχ Δέμθηδρο αἴἵουε Ἐπβέδίπιαβ Ρ. 1828, 28. μεϑύοντας] 

μεϑύοντες Β. Υ. 1. ἐστὸν] ἔστ᾽ ἐκεῖνος ἸΔοοὈΒ᾽α5 Ρ. 11. ν. 2. 
οὐράνην ΟΘΧ ΑΘΒΟΆν]0 τποιηοτὰπέ ΡΟ] ]υχ Χ, 44, εἰ σγαπιπιδίϊοιι5 ΜΙΝ, 

ἔπ ΒυΌΠΟΚΙΙ Ἰοχίοο Βόρθοοϊοο Ρ. 719. Υ. 3. ἥμαρτε! ἥμαρτεν Β, 
17 ἃ. Σοφακλὴς δὲ ἐν] σοφοκλῆς ἐν Β., συνδείπνῳ ᾽.41λλ. ἀμφὶ] 

δείπνῳ ἀμφὶ Β. Ψ. 8. πνέον] πλέον Ἐϊ δίῃ! ἢ. 1828, 91, 

Υ. 4. δομῆς] οδμῆς Ἐπιδέδεμιιι5. δὲ τὸν πρῶτον εἰσηγησώμενον ἴω, 
δὲ πρῶτος εἰσηγησιίίμενος Ὗ. εἰσηγησάμενο»ν) εἰσηγησάμην Β. 

Υ. 2. πολλὰς] πολλοὺς ϑομνν εἶσαι. σομηραγαίο Αὐϊβίορι, Εἰχαϊέ. τ. 8577. 



98 ἘΚ ΦΟΥ Ἢ 

ες δὲ πρῶτος ἐξεῦρεν τὸ πρῶτ᾽ ἐπιπίνειν. 
πολλήν 7ξ, λακκοπρωχτίαν ἐπίσταϑ'᾽ ἡμῖν εὑρών. 
εἶεν, τίς εἶπεν ἀμίδα πάμπρωτος μἑταξὺ πίνων: 
Παλαμηδικόν γὲ τοῦτο τοὐξεύρημα χαὶ σοφόν σου. 

παρ᾽ Ὁμήρῳ δὲ οἱ ἀριστεῖς κοσμίως δειπνοῦσιν ἐν “4γα- 
μέμνονος. εἰ δ᾽ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ φιλονεικοῦσιν ᾿ἠχιλλεὺς χαὺ 
᾽Οδυσσεὺς, καὶ “Ἱγαμέμνων χαῖρε νόῳ, ἀλλ᾽ ὠφέλιμοι αἱ 
φιλοτιμίαι, ξητούντων εἰ λόγῳ ἢ μάχῃ αἱρεϑῆναι δεῖ τὸ 
Ἴλιον. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅτε μνηστῆρας εἰσάγει μεϑύοντας, οὐδὲ 
τότε τοιαύτην. ἀχοσμίαν εἰσήγαγεν ὡς “Ξοφοκλῆς καὶ «4ἰ- 
σχύλος πεποιήχασιν, ἀλλὰ πόδα βόειον ἐπὶ τὸν ᾿Οδυσσέα 
ῥιπτούμενον. 

31. Καϑέξονται δ᾽ ἐν τοῖς συγνδείπγοις οἱ ἥρωες, οὐ 
καταχέχλινται. τοῦτο δὲ χαὶ παρ᾽ ̓ ᾿λεξάνδρῳ τῶ βασιλεῖ 
ἐνίοτε ἣν, ὥς φησι Δοῦρις. ἑστιῶν γοῦν ποτὲ ἡγεμόνας 
εἰς ἑξακισχιλίους ἐχάϑισεν ἐπὶ δίφρων ἀργυρῶν καὶ χλιν- 

- 

17 6. .Υ. 8, 4. ΕΠπιδ] εἶπα ἴῃ Ναβοο οὐὔἰεῖοο Οαμέδδυϊσ, ἔαβο. 
ΙΝ. ν. 473... ΕΣ ἘῈ τίς δὲ πρῶτος ἐξηῦρεν τὸ πρὼ πιπίνειν, 1 Β. πολλὴν 

γὲ λαχκοπρωχτίαν ἡμῖν ἐπίσταο᾽ εὑρών. Ὧδ6 οοπιροίαξοπίθιβ. πιδίπεϊ ηἰβ 

οοπιραγαί Βαΐοποην Αἰμδπδοί ΠΠ. ῥ. 103 ο. Ὑ11. Ρ. 279 ἃ. δὲ Αγίβέο- 
Ῥιάᾶποπι ἂν. 131. Τὰν, 1004. γ᾽. 3. ἐξεῦρεν ΒΒ. Βογι ο)αξαν 
ἐξεῦρε. Υ. 4. πολλήν γε λακκοπρωχτίαν ἴστω βροτοῖσιν εὑρών Ῥογδο- 

πὰῸ5 ἴῃ ΔΕ ΒΟΟΠ πο 15 Ρ. 292. ν. ὃ. ἀμίδα πάμπρωτος ,ν 1265 Ομ πὴ} 
ἀμίδα παῖ, πρῶτος ---. Υϊάο Εὶοναίοιῃ Ψ1. Ρ. 202 4. Ηδαπο φομιεπάα- 

ἐϊοτιοὴὶ οοοπραυλξ αἰϊφιια: 7:ογὶ ρμοίοδί εἴ ἃ Ῥούβοπο ποεερογῖπι.ς τά. 
δὰ Ροιβοπὶ ἈΠ 5ο 6] πη. Ρ. 390. Υ. 6. σοφόν σου ΒΟΏ. σοφόν Υ],. 

παρ Β' δὲ Βιαμοίκῖαϑ. ἔοτέαββθ εχ Ὁ. Ἰμορ δδίαν οὗ παρ᾽, οἱ 
ἀριστεῖς Βναποκία5. Τυοσοθαξαν ἀριοτεῖς. δειπνοῦσιν)] Ια, β, 
402. δε αἴ1}}. εἰ δ᾽ ἐν Τι, εἰ Εἰ ιδέδεῃυ5 Ρ. 1580, 38. ἐν Υ. 
"Οδυοοείᾳ 9., 70. "Οϑυσσεὺς καὶ ᾿Αγαμέμνων) ὀδυσσεὺς ὃ ἀγαμέ- 

μῶν Ἐ. Ἐαβέαξηπιβ " Θδυσοεὺς, ἀλλ ὃ βασιλεὺς χαῖρε νόῳ, ἐπεὶ ὠφέλι-- 

μοι ὃ: εἰ λόγῳ Ἐϊαδέλέμια5. Το οθαΐξαν λόγῳ. 
17 {, εἰσάγεν ἴω, εἰσάγη Ὺ, πόδα βόειον] Οάν585. υ, 299. 

ῥιπεούμενον Π0Ὁ. διπτόμενον ΨΙ,. δοῦρα: πρὶ ἀρέραφιν: οὖν ποτὲ 

ἡγεμόνας ἑστιῶν ἐκάϑισεν ὙΤι. θύρα, ἑστιῶν οὖν ποτὲ ἡγεμόνας 

ἐχάϑιοεν ΒὮ. δοῦρις, ἑοτιῶν οὖν ποτε ἡγεμόνας εὶς ς ἐκάϑισεν σ. ,,(Εἰία- 

ἐλιῖι8 πο [Ὧι Λὲς γφοοίξιπι ηεῖγο ἀαπιριοαξ: λέγεται ὡς καὶ ᾿Δλέξανδρός 

ποτε εἰς ἑξαχιοχιλίους ἡγεμόνας ἐκάθισεν, ἰιυυδηίηιι8. οἔϊαηι π08 ἐπ φιιῖ- 

δισάανι ΠΝ 5. ἰοσο υοοῖς ἑστιῶν 8ῖ0., εἰς ς, ἴοε 68 8οτῖοβ ἡ οἴ Ξορέἕοηι."“ 

Οαραῦθ, ,,Οὐμοά ροβὲ ς Οαβαιμθοπιβ αἷξ μοβίξαηι 6886 {ἰίογ αι ζ, γα ιν. 



[τ᾿ 

δ οὶ, Δ) Ὁ Ὁ. ΑΨ. Ν 929 

Αϑτήρων, ἁλουργοῖς περιστρώσας ἱματίοις. ᾿“Ηγήσανδρος δέ 
φησιν οὐδὲ ἔϑος εἶναι ἐν Μιαχεδονίῳ ᾿χαταχλίνεσίϑηαί τινα 

ἐν δείπνῳ, εἰ μή τις ἔξω λίνων ὑν χεντήσειεν" ἕως δὲ τότε 
χαϑήμενοι ἐδείπνουν. Κάσανδρος γοῦν πέντε καὶ τριάκοντα 
ὧν ἐτῶν ἐδείπνει παρὰ τῷ πατρὶ χαϑήμενος, οὐ δυνάμε- 

ψος τὸ ἄϑλον ἐχτελέσαι, χαίπερ ἀνδρεῖος γεγονὼς “καὶ κυ- 

νηγὸς ἀγαϑύς. 
Ἔς τὸ πρέπον δὲ “Ὅμηρος ἀφορῶν τοὺς ἥρωας οὐ 

παρήγαγεν ἄλλο τι δαινυμένους ἢ χρέα, χαὶ ταῦτα ἑαυτοῖς 

σχευάζοντας. οὐ γὰρ ἔχει γέλωτα οὐδ᾽ αἰσχύνην ὀψαρτύον- 
τας αὐτοὺς καὶ ἕψοντας ὁρᾶν. ἐπετήδευον γὰρ τὴν αὔτο- 

διαχονίαν καὶ ὥχῶλ ὠπίζοντο, φησὺ Χρύσιππος, τῇ ἐν τού- 

τοις εὐστροφίᾳ. ᾿Οδυσσεὺς γοῦν δαιτρεῦσαί τε χαὶ πῦρ 
- τῇ 2 ᾿ 27 ξ ᾿ ΕΥ ᾿ " 3 “ 

ψηῆσαι οἷος οὐχ ἄλλος δέξιος εἰνας φησί. χαὶ ἐν “Τιταῖς 

δὲ Πάτροκλος καὶ ᾿Αχιλλεὺς πάντα εὐτρεπίζει. καὶ Μενε- 
λάου δὲ τελοῦντος γάμους ὁ νυμφίος ΜΊεγαπένϑης οἰνοχοεῖ. 

ἐτῷ ᾿Ὶ » ἈΝ Ὶ ὑπ » « - 

νυν δὲ ἐπὶ τοσοῦτον ἀαραυίκανεν ὡς χαταχεῖσϑ᾽αι δαι- 

γύμενοι. 
ϑῳ;ς Προσφάτως. δὲ καὶ τὰ βαλανεῖα παρῆχται ̓  τὴν 

ἀρχὴν οὐδὲ ἔνδον τῆς πόλεως ἐώντων εἶναι αὐτά. ὧν τὸ 

βλαπτικὸν ᾿Αντιφάνης δηλοῖ ᾿ 
, Ἁ ’ ε ᾿ 

Εἰς μαχαρίαν τὸ λουτρόν" ὡς διέϑηχέ με. 
« . - , 5 , 

ἑφϑὸν κομιδὴ πεποίηχεν, ἀποχναίσειεν ἂν 
Βλ] « - Υ -- 

χαν οστισοῦν “μου λαβόμενος τοὺ δέρματος. 
« ᾽ Ὁ Ω ᾿ ΕῚ Ω 2 εἴς. 

οὕτω στερὲόν τι πρᾶγμα ϑέρμον ἐσϑ' υδωρ. 

Ἐταΐ ἐἴα ἥσιγα ποη ἵ, 864 ποχι8 βογίρίαταθ χο ἐπαϊσαξϊι" οὐς, ἜΠρ6 76 

ὦ ἀεχίγο ἰαίεγε αὐ ς ἀρροβέξι8, τι ἐπ ποβίγο δοάϊοο (.«« ΘΟΒΊΨΟΙΡΉ. 
Νέφαρ μος δοσαγαΐο αἰχῖε ΟαβαιοπῈ5 εἰς ςζ ΒΟΓΙΡΕ.ΠΙ 6556 060 γΟΟΪ5 

ἑστιῶν, Ἠδυά ἀθθ 16. Θδαΐπι ΠΟΥ 1}}1 ἑστιῶν ροϑέ δοῦρις ΘΧθΘπξ, τέ 

ΒΟ. οὖν ἴῃ γοῦν τηυίαν!. 

18 ἃ. λίνων ὗν κεντήσειεν] λίνων χεντήσειεν Β,, γοῦν 1,656-- 
Ῥαίαν οὖν. δαινυμένους) δαιννυμένους Β.. ἑαυτοῖς ΒΟΏ. αὑτοῖς 1ω. 

σκευάζοντας) σχευάζονταν Ὁ. ὀψαρτύοντας Τ,. ὀψαρτοῦντας Υ͂. 

18 "». ᾿Οδυοσεὺς] Οἀγ55. ο, 323. γνηῆσαι Ὗ. νῆσαι ἵ,. 

“Μιταῖς] 14. ω, 202. -ΜΠ]εγαπένϑης] Οαγ55. ο, 141, Υἱα. ΡΟ ν, 
180 ο. 

18 ς, Υ. 2. πεποίηκεν Β. Βογιθοθαΐξαν πεποίηκ᾽. ἀποκναίσειεν 

ἀποχνίσειεν Ὁ. ν΄. ὃ. κἂν Ῥούβοιιρ. ᾿μοροθαξαν χαὶ, ον: 4. 

ὁτερεόν τὸ Οὐβδιθομαβ. 1 10γ1 στερεὸν, Ἡδουτϊρρὶ ν᾿ ΤῸ Ηρυῖ 



40 πα πα 

Ἕρμιππος 
Μὰ τὸν 4 οὐ μέντοι μεϑύειν τὸν ἄνδρα χρὴ 
τὸν ἀγαϑὸν οὐδὲ ϑερμολουτεῖν, οἱ σὺ ποιεῖς. 

ηὔξηται δὲ καὶ ἢ τῶν ὀψοποιῶν περιεργία καὶ ἡ τῶν 
μυρεψῶν" ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἂν κολυμβᾶν εἰς κολυμβήϑραν μυ- 

ἃ ρου ἀρκεῖσϑθαὶ τις ἂν δύναιτο, φησὶν ΄ἄλεξις. ἀνθοῦσι δὲ 

καὶ αἱ τῶν περὶ τὰ πέμματα δημιουργίαι καὶ αἱ περὺ τὰς 
συνουσίας περιεργίαι, ὥστ᾽ ἐπιτεχνᾶσϑαι σπόγγους ὑπο- 
τίϑεσθαι" ἐπαχτικὸν γὰρ εἶναι τὸ τοιοῦτον πρὸς ἀφροδι- 
σίων πλῆϑος. Θεόφραστος δ᾽ οὕτω φησί τινας ὀχευτικὰς 

δυνάμεις εἶναι ὡς καὶ μέχρι ἑβδομήκοντα συνουσιῶν ἐπι- 
τελεῖν χαὶ τὸ τελευταῖον αὐτοῖς αἷμα ἀποχρίνεσϑαι. Φύ- 
λαρχος δὲ “Σανδρόκυττόν φῆσι τὸν ᾿Ινδῶν βασιλέα ΣΣε- 

ε λεύχῳ μεϑ" ὧν ἕπε ὅμιψε δώρων ἀποστελεῖν τινας δυνάμεις 
στυτιχὰς τοιαύτας, ὡς ὑπὸ τοὺς πόδας τιϑεμένας τῶν 

συνουσιαζόντων οἷς μὲν δρμὰς ἐμποιεῖν ὀρνίϑων δίκην, 
οὖς δὲ καταπαύειν. ηὔξηται δὲ νῦν χαὶ ἡ τῆς μουσικῆς 
διαστροφὴ; καὶ ἡ περὶ τὰς ἐσθήσεις χαὶ ὑποδέσεις ἐ ἐπήνμαν 
πολυτέλεια. 

39, Ὅμηρος δὲ τὴν τοῦ μύρου φύσιν εἰδὼς οὐχ εἰσή- 

ὙΠ μύροις ἀλειφομένους τοὺς ἥρωας, πλὴν τὸν Πάριν 

ἐν οἷς φησὶ »Καλλεῖ στίλβων"“ ὡς καὶ “Ἀφροδίτη χάλια 

τὰ πρόσωπα καϑαίρει. ἀλλ᾽ οὐδὲ στε ἑφανουμένους εἰσάγει, 

ἢ χαίτοι τῷ ἔκ τῆς μὲ ἑταφορᾶς ὁμοιώματι σημαίνεται ὅτι ἤδει 

τὸν στέφανον. φησὶ γοῦν 

μὰ δ᾽. μὰ τὸν Δ Ῥογβθοηυθ, ἀλλὰ μὰ 4" Ἰαοροθδίαβ ἢ. 12. 
περιεργία] περιεργεία Β. 

18 ἁ. Θεόφραστος] Ηΐβέ. ΡΙ. ΙΧ. 18, 9. ν. 328. ὀχευτικὰς 
δυνάμεις] ὀχευτικοὺς Οπιϊ550 δυνάμεις Ὁ. μέχρι Β. μέχρις 1. 
ἑβδομήκοντα) ο Β. σανδρόχυττον ΒΟ. σανδρόχυπτον Ὗ. “Σανδρό-- 

χοττον ΟΔΒΔΌΡΟΠΙ5 οαϊαϊ σομηραγαίο δίγαθοπο ΧΥ͂. ρ. 702. 724. 
οα. 045. (1000, 1. 1007, 23. 1026, 26. Ἐ41..}, ἀδὴ᾽΄ ΠΡτῚ αὐϊάδπι 

-«Σαδρόχοττος. Ἀπαγοοοίέιι5 ἀἰοϊίαν Λρρίδπο ϑυγίᾶο ο. δῦ. Ρ. 6019. 
ὉΔῚ νἱα. δομννθῖση. νο]. Π|. ρ. ὃ 75. 

18 6. στυτιπὰς Οαδαυθοπιι5. ΓΙΌΓΙ στυπτικὰς. τιϑεμένας τι-- 
ϑέμενος Β, «Κἀλλεὶ στίλβων] 1|4,.γχ, 392. ᾿Αφροδίτη)] Οάνγ55. 
σ, 192. 



ΦΧ 0 ἃ 41 

Νῆσος ἣν πέρι πόντος ἀπείριτος ἐστεφάνωτο. 
καὶ ᾿ 

Πάντη γάρ σὲ στέφανος πολέμοιο δέδηε. 
παρατηρητέον δὲ καὶ ὅτι ἐν μὲν ᾿Οδυσσείῳ ἀπονιζομένους 
τὰς .χε ἴρας, ποιεῖ. πρὶν μεταλαβεῖν τροφῆς, ἐν Ἰλιάδι δὲ 

τοῦτο ποιοῦντας οὐχ ἔστιν εὑρεῖν. σχολαζόντων γὰρ βίος 

ὁ ἐν ᾿Οδυσσείᾳ καὶ διὰ τὴν εἰρήνην τρυφώντων" διὸ οἱ 
ἐνταῦϑα ἐθεράπευον τὸ σῶμα διὰ λουτρῶν καὶ κατανιμ-- 

19 μάτων. διὰ τοῦτο καὶ ἀστραγαλίζουσιν ἐν ταύτῃ τῇ πολι- 
τείᾳ χαὶ ὀρχοῦνται χαὶ σφαιρίζουσιν. “ΕΙρόδοτος δὲ οὐ κα- 
λῶς εἴρηχεν ἐπὶ “ἄτυος διὰ λιμὸν εὑρεϑῆναι τὰς παιδιᾶς " 

πρεσβεύει γὰρ τοῖς χρόνοις τὰ ἡρωιχά. οἱ δ᾽ ἐν τῇ Ιλιαχῇ 
πολιτείᾳ μονονοὺ βοῶσι 

Κλῦϑ᾽ ἀλαλὰ, πολέμου ϑύγατερ, 
ἐγχέων προοίμιον. 

84. “Ὅτι ᾿Δριστόνιχον τὸν Καρύστιον, τὸν ᾿“λεξάνδρου 
τοῦ βασιλέως συσφαιριστὴν, .“4ϑηναῖοι πολίτην ἐποιήσαντο, 
διὰ τὴν τέχνην χαὺὶ ἀνδριάντα ἀνέστησαν. τὰς γὰρ βα- 

18 ἢ, νῆσος ἣν ΒΟ. νῆσον ἣν Ὑ1.. νῆσον τὴν Οὔν585. κ, 105. 
ξστεφάνωτο] ἐστεφάνωταν ἨοπΊΘΙ 5. “Πάντη] 1184, ν, 790. γάρ 
σε στέφανος ΒΟ. Τιοσοραίαιν γὰρ στέφανος. γάρ σε περὺ στέφανος Ηο- 
ΤΊΘΓῸ8. πολέμοιο} πολέμοις ΒΟΏ. δέδης ΒΒ οὐπὶ Ἠοπιοῖο. 

δέδη Ψ. δεδήει Τὶ. παρατηρητέον --- ἡρωικὰ] Αα Βᾶθο τοβροχίξ 
Ἐπιβέδ μι Ρ. 1401, 39. --- 42. ὅτι ἐν μὲν ὀδυσσείᾳ ἀπονιζομένους 
ΟἿ. ὅτι ἐν μὲν ὀδυσσείᾳ ἀπονιζόμενον Β. ὅταν ὀδυσσέω ἀπονιζόμενον 

ὙΠ, ποιεῖ ΒΟ). ποιῇ Ψ1.. διὰ λουτρῶν χαὶ κατανιμμάτων 

λουτροῖς καὺ κατανίσμασι ἘΠιδέδεῃτι5, Ἡρόδοτος] 1, 94. 
19 ἃ. ,»μονονοὺ ποῖ μογϑρίοι6 68 ἔπ («5 ϑομνν 5. Κλυῦϑ9] 

Ἑδάθῃι ροθίδθ πθϑβοῖο ουΐϊὰϑ γϑῦρα αἰΐοσαπέ ῬΙαίδγοῖθ. γ0]. Π, μ᾿. 

488 ἃ. Ηετγοάϊδπι5 περὶ μονήρους λέξεως 39, 7. ααἱ 1 ἐγχέων προοί-- 
μον ποὸῆ Παροπέ, οὐ Ἐπιβίαϊ μία Ρ. 994, 59. Ψὶά. Ψψαϊοκοπατγ. δά 
ῬΠοοπΐ55. Ρ. 120. Ἰζλῦϑ᾽ κλῦσϑ᾽ ΒΟ. ἄλαλὰ Ἠοτοάϊαπας 

εὐ Τὐυιίαίῃμιβ, ἀλλὰ ΒΟΏ. ἀλάλα ΨΙ, οομίτα ἀϊδογίαπι Ἡδτγοαίδῃξ 
Ῥτγδθοθρέμμῃι, ϑύγατεο] ϑυγάτηῤ Ἐοτοάϊδηιι5. ἐγχέων 1.. εὐ-: 
χέωννν. συσφαιριστὴν ϑυϊάα ἴῃ σφαῖρα δὲ χορείαν ἀποίονο 661- 

ἔχη), σφαιριστὴν Ε|ΌΤῚ οοπδοπέϊθπέθ ϑϊᾷα ἰπ ὄρχησις εἐ Ἰδαδέαί!ο 
Ρ. 1601, 41. χυϊ ᾿πορέθ ᾿Αλέξανδρον τὸν Καρύστιον σφαιριστὴν πι6-- 
τηοιδΐ, ἐποιήσαντο Οὐτα 8. ΠιΘρ θαίαν ἐποίησαν. ἘΠαπέρίΒ ιι5. πο- 

λίτην ποιησάμενοι. ἀνέοτησαν ϑοιννεῖθ. Τιοσοθαίαν ἀνέστασαν. 

Ἰαβέδί 5. ὠνδριώντας ἐκείνῳ ἀναστήσαντες. ΜΙ. 19. 6. 

ι 



42 ΚΠ ιὸ Φ.  νΝ 

ν» γαύσους τέχνας Ἕλληνες ὕστερον φοιρὰμ πλείστου μᾶλλον 

ἐποιοῦντο ἢ τὰς κατὰ παιδείαν γινομένας ἐπινοίας. ᾿ Βστιαιεῖς 
γοῦν καὶ ᾿Ὡρεῖται Θεοδώρου. τοῦ ψηφοκχλέπτου ἐν ϑεάτρῳ 
χαλκῆν εἰχόνα ἀνέϑηχαν ψῆφον χρατοῦσαν, ὡς δ᾽ αὕτως 
Μιλήσιοι ““ρχελάου τοῦ κιϑαριστοῦ. ἐν δὲ Θήβαις 11ιν- 
δάρου μὲν οὐχ ἔστιν εἰχὼν, Κλέωνος δὲ τοῦ ᾧδοῦ. ἐφ᾽ 
ἧς ἐπιγέγραπται - 

Πυϑέα υἱὸς δδ᾽ ἐστὲ Κλέων Θηβαῖος ἀοιδὸς, 
ὃς πλείστους ϑνητῶν ἀμφέϑετο στεφάνους 

ς κρατὸς ἐπὶ σφετέρου καί οἱ κλέος οὐρανόύμηκες. 
χαῖρε Κλέων, Θήβας πατρίδ᾽ ἐπευχλ εἴσας. 

ὑπὸ τούτου τὸν ἀνδριάντα, ὅτε “Αλέξανδρος τὰς Θήβα 

χατέσχαπτε, φησὶ Πολέμων φεύγοντα τινα χρυσίον εἰς τὸ 
ἱμάτιον χοῖλον ὃν ἐνθέσϑαι. καὶ συνοικιζομένης τῆς πό- 
λεως ἐπανελϑόντα εὑρεῖν τὸ χρυσίον μέτὰ ἕτη τριάκοντα. 
Ἡρόδοτος δὲ ὃ λογόμιμος, ὡς φησιν ᾿Ηγήσανδρος, χαὶ 

᾿Αρχέλαος ὃ ὀρχηστὴς παρὰ ΑΑντιόχῳ τῷ βασιλεῖ μάλιστα 
ὰ ἐτιμῶντο τῶν φίλων. ὃ δὲ πατὴρ αὐτοῦ Ἀντίοχος, τοὺς 

“Σωστράτου τὸῦ αὐλητοῦ υἱε ἰς σωματοφύλακας ἐπεποίητο. 
95. ᾿Εϑαυμάζετο δὲ παρ᾽ Ἕλλησι χαὶ “Ῥωμαίοις α- 

τρέας ὃ πλάνος ὃ «ἡλεξανδρεύς. ὃς ἔλεγε χαὶ ϑηρίον τρέ- 

εἰν ὃ αὐτὸ ἑαυτὸ χατεσϑίει" ὡς χαὶ ξητεῖσϑαι μέχρι νῦν 

τὸ ̓Ματρέου ϑηρίον τί, ἐστιν. ἐποίησε δ᾽ οὗτος καὶ παρὰ 

τὰς ᾿Τριστοτέλους ἀπορίας καὶ ἀνεγίνωσκε δημοσίᾳ. διὰ τί 

ὃ ἥλιος δύνει μὲν, κολυμβᾷ δ᾽ οὐ, χαὶ διὰ τί οἱ σπόγγοι 
συμπίνουσι μὲν, συγχωθωνίζονται δ᾽ οὐ, καὶ τὰ τετρά- 

Π δῤαχμα χαταλλάττεται μὲν, ὀργίζεται δ᾽ οὐ. ϑηναῖοι δὲ 

19 ΡΒ. ἑστιαιεῖς Βὶ δὲ Ἐπιδέαξΐα5 Ρ. 1601, 49. 1,6 εραίαν Ἱστιαιεῖς. 
γοῦν] Τιορ  δέυτ οὖν. 

19 ο. σφετέρου Ο. σφετέρης Ὑ7Π,..,Πὶ Ὁ Ἰογηιη αἴϊο φοοῖς ἀιιὐὶς 61-. 

γγοβ8α.“. δον εῖβἢ. τούτου ΒΟ). τοῦτον ὙΠ. κατέσκαπτε] 
χατασχάπτων Β. χρυοίον] χρόνον Ὁ, συνοικιζομένης συνγουπι-- 

ζόμενον Β., 
19 ἃ. ᾿Εϑαυμάζετο δέ] δὲ οπι. Ὁ. πλάνος] λαοπλάνος ἀἰϊοϊ-- 

ἐὰν δυϊάαο ἴπ Πατρέας. Αἰμοπδοὶ παγγαξίοποηι τοβϑρίοῖέε Ἐλιβέα ίτι5 

ν. 1982, 40. Π]ατρέου] μητρέου ΒΒ. μετρέου Ὁ ἂρ οι ΙΒ. 

αα ὃ ἃ. παρὰ] περὶ διυϊᾶα8, 
19 6. χαταλλάττεταν ἴω. καταλλάττεσθαι Ὗ. 



κα Δ ῸῸ . ἡ 43 

Ποϑεινῷ τῷ νευροσπάστῃ τὴν σχηνὴν ἔδωχαν, ἀφ᾽ ἣς 
ἐνεθουσίων οἱ περὶ Εὐριπίδην. ᾿4ϑηναῖοι δὲ καὶ Εὐρυχλεί- 
δὴν ἐν τῷ ϑεάτρῳ ἀνέστησαν μετὰ τῶν περὶ «Αἰσχύλον. 
ἐθαυμάζετο δὲ καὶ Ξενοφῶν ὁ ϑαυματοποιὸς, ὃς μαϑη- 

᾿ τὴν κατέλιπε Κρατισϑένη τὸν Φλιάσιον" ὃς πῦρ τε αὐ- 
“τόματον ἐποίει ἀναφύεσϑαι χαὶ ἄλλα πολλὰ φάσματα 
ἐτεχνᾶτο, ἀφ᾽ ὧν ἐξίστα τῶν ἀνϑρώπων τὴν διάνοιαν. 

ἣν τοιοῦτος ἦν χαὶ Νυμφόδωρος ὃ ϑαυματοποιὸς, ὃς προσ- 

“χρούσας “Ῥηγίνοις , ὡς φησι Δοῦρις, εἰς δειλίαν αὐτοὺς 
ἔσχωψε πρῶτος. Εὔδικος δὲ ο γελωτοποιὸς ηὐδοκίμει μιμού- 
μένος παλαιστὰς χαὶ πύχτας, ὡς φησιν “Τριστόξενος. “Φτρά- 

των δ᾽ ὃ Ταραντῖνος ἐθαυμάξετο τοὶς διϑυράμβους μι-- 
μούμενος" τὰς δὲ κιϑαρῳδίας οὗ περὶ τὸν ἐξ Ἰταλίας 

20 Οἰνωνᾶν" ὃς καὶ Κύχλωπα εἰσήγαγε τερετίξοντα χαὶ γαυαγὸν 
᾽Οδυσσέα σολοικίζοντα, ὁ αὐτὸς φησί. ,4:οπείϑης δὲ ὁ 

“«Τοχρὺς, ὡς φησι Φανόδημος, παραγενόμενος εἰς Θήβας 

χαὶ ὑποζωννύμενος οἴνου κύστεις μεστὰς καὶ γάλακτος, 
καὶ ταύτας ἀποϑλίβων, ἀνιμᾶν ἔλεγεν ἐχ τοῦ στόματος. 

τοιαῦτα ποιῶν ηὐδοχίμει χαὶ Ιοήμων ὃ ἢϑ' κ«. ἔνδοξοι 
δ᾽ ἦσαν χαὶ παρ᾽ ᾿Δλεξάνδρῳ ϑαυματοποιοὶ ΣΣχύμνος ὁ 
Ταραντῖνος, Φιλιστίδης ὃ Συρακόσιος, ᾿Ηράχλειτος ὃ 

ψευροσπάστῃ Οοταῦθ οὐ δοιυνοῖση, Τιοσοθδέυν νευροσπάστῳ. ,,ἴι ( 

ἐχίγεμιαη υοσαίθης ἰἰδγαγίμβ 8:10 πιΟΥ6 ργαοίον "ιϊδϊ.“Κ Ομ ιν εἰρη. Ηος 
δϑέ, ορίπου, σοπιρθπᾶϊο ἱπάϊοανϊέ. ἀφ᾽ ἧς] ἐφ᾽ ἧς Οοναῦ5 οὲ 
ϑομνν οἰ ἢ, ᾿Αϑηναῖοι δὲ καὶ ΠΕ. --- Αἰσχύλον ΡΥΪπιὰβ. δάα1α1: Ο-- 
ΒΔΙΒΟΠι5 ΟΧχ 5115 ΠὈγὶβ, δὲ μβαθεπέ ΒΟΏ. 

19 ἢ. ᾿Αριστόξενος) Τπ Π|ῦγοὸ ἀθ ἐγαρίοα βαϊδέϊοπα πὲ Ἰοπβῖο γἱ- 
51πὶ ἄθ βογιρέ, ἢ 156, ΡἈΠ05. Ρ. 91. 

20 ἃ. »»καὶ ναυαγὸν ᾿Οδυσσέα σολοικίζοντα. Ηαέξο ἴοοῖϊο υϑΐμ8, φιίαπὶ 

46 ὕοπα τεβιϊυζητι8... Οαβαυθοηιβ. Οοπβοπέμιπε μα ἀυθῖο ΒΟ... 
καὶ ναῦχον ἔ ναυσιχάωα ὀδυσσέα σολοικίζοντω Υ. τοιαῦτα --- ὃ ἦϑ' 

οἵ. Ὑ1. » Ἐοβέ στόματος μγαοζεγιπέ ηιοηιύγαπαθ, τοιαῦτα ποιῶν ηὐδοκί- 

μὴ καὶ ..««ος. ὃ ἢϑ..ος, “ ΟδπδαΡοπι5. τοιαῦτα ποιῶν ἠυδοκίμευ 
καὶ γοὴ ὃ ἦϑ᾽ ἔνδοξοι Β. τοιαῦτα ποιῶν ηὐδοχκέμεν χαὶ νοήμων 
ὃ ἦ9 ἔνδοξοι Ο. τοιαῦτα ποιῶν ηὐδοκίμεν χαὶ νοὴη ὃ εν ἔνδοξοι Ὦ. 
»»»οήμων ἴπ (ὐ βαἰ5 μογϑρίοιδθ, ἴϊσθξ οοπιροπῆϊοβο ἴθ Ξπ6 βοτγίρέιηι."ς 

Βομννοῖρἢ, 6 Π1|οὸ ἢϑ' ἰάοπι ἴπ ἀηπποίδεϊοπο ,,(' ἱπᾷαϊε, ἡϑαλὴ 

αμέ αἰϊμιὶα βἰηνῖϊο, ϑθοο μὲγ σομιροπήϊιηι ἐπ πο βογίρία; ποβοῖο απ 

᾿Ιϑωκήσιος.“ς δὲ ἴῃ ἀάδοπάϊ!5.,,γαὐῤγουϊαία τοῦ πἰ πιοπίοβα ποίαϊα 688 αὖ 

ἦμδο {ϑναγῖο."ς “Ξυνακόσιος) ϑογ:θοθαέαν Συρακούσιος. 



11 ἜΚ Φ ΟΥΧΒ 

Μυτιληναῖος. γεγόνασι δὲ χαὶ πλάνοι ἔνδοξοι, ὧν Κηφισό- ᾿ 
Γ» δώρος καὶ Πανταλέων. Φιλίππου δὲ τοῦ γελωτοποιοῦ (Ξε- 

ψοςφῶν μνημονεύει. 
ϑ0. Ὅτι οἰχουμένης δῆμον τὴν “Ῥώμην φησί. λέγει δὲ 

καὶ ὅτι οὐχ ἂν τις σχοποῦ πόρρω τοξεύων λέγοι τὴν Ῥώ- 
μὴν πόλιν ἐπιτομὴν τῆς οἰκουμένης" ἐν ἢ συνιδεῖν. ἔστιν»: 
οὕτως πάσας τὰς πόλεις ἱδρυμένας, καὶ χατ᾽ ἰδίαν δὲ τὰς 

πολλὰς, ὡς ᾿Αλεξανδρέων μὲν τὴν χρυσὴν, “ἁντιοχέων δὲ" 
τὴν καλὴν, Νιχομηδέων δὲ τὴν περικαλλῆ, προσέτι τε 

Τὴν λαμπροτάτην πόλεων πασῶν ὁπόσας ὃ Ζεὺς ἀναφαίνει, 

ὁ τὰς ἀϑήνας λέγω. ἐπιλείποι δ᾽ ἄν μὲ οὐχ ἡμέρα μία ἐξα- 
ριϑμούμενον τὰς ἐν τῇ Ῥωμαίων οὐρανοπόλει “Ῥώμῃ ἀρι- 
ϑμουμένας πόλεις, ἀλλὰ πᾶσαι αἱ κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν 
ἀριϑμούμεναι, διὰ τὸ ̓ πλῆϑος. καὶ γὰρ ὅλα ἔϑνη ἀϑρόως. 
αὐτόϑι συνῴκχισται, ὡς τὸ Καππαδοχῶν χαὶ Σιχυϑῶν χαὶ 

“Ποντικῶν χαὶ ἄλλων πλειόνων. οὗτοι οὖν πάντες, ὁ σύμπας 
δῆμος τῆς οἰχουμένης, τὸν ἐφ᾽ ἡμῖν, φὴσὶ, φιλόσοφον ὁρ- 
χηστὴν Μέμφιν ἐχάλεσαν ἀπαρχαΐζοντες τὴν διὰ τοῦ σώμα- 
τος αὑτοῦ κίνησιν τῇ τῶν πόλεων ἀρχαιοτέρῳ καὶ βασιλικω- 
τέρᾳ, περὶ ἧς Βαχχυλίδης φησὶ 

ἃ Τὴν ἀχείμαντόν τε έμφιν καὶ δοναχώδεα ΓΝεῖλον. 
Οὗτος τὴν Πυϑαγόρειον φιλοσοφίαν ἐπιδείχνυσιν ἥτις ἐστὶ, 

᾿ 

, Κηφισόδωρος] Κηφισσόδωρος Τὐιδέαίν πι5 Ρ. 1382, 40. 
20 ". φιλίππου ΒΟΏ. φιλιππίδου Ὑ1.. Ξενοφῶν] ϑυτηροβ. ο.1.- 

εἰ 4. Ὅτι) ὅρος ΒΌΒΡ. Ὅρα ὅτι ϑομινοῖση. (Οοηΐ, 47 ἃ.) ϑαξὶβ 
ογδὲ ὅρα. σχοποῦ) σκοπὴ Β.. τοξεύων λέγοι ΟΑΒΔΌΡΟΙΙ πιο πι- 

ῬὈγδηδθ. τοξεύων λέγει ΒΌ, τοξεύον λέγων Ὑ7,. τοξεύων οἰϊὰτπι Ὠ, ααυϊ 

πο σοπδέαξ υὐτὰπι λέγον ἃη λέγειν ργδθθθδί. ῥώμην ΒΟ. ῥωμαίων 
γΙ.. ἐπιτομὴν τῆς οἰκουμένης) ΟἴἰΔΙΘηι5. νο]. Υ. ν. 85, δ1. οἀ. 

Β8511. μετὰ τὸ τριακοστὸν καὶ δεύτερον ἔτος ἐν “Ῥώμῃ διέτριψα, πόλει 
τοσοῦτον ἀνϑρώπων πλῆϑος ἐχούσῃ ὥστε πένεσθαι Πολέμωνα τὸν ῥήτορώ 
τῆς οἰκουμένης ἐπιτομὴν αὐτὴν εἰπόντα. Ἱνγικομηδέων) νικομηδαίων 
Β. περικαλλῆ] περικαλέω Β. Τὴν λαμπροτάτην] Οὐμϊοὶ γοΥβι18. 

πόλεων πασῶν) πόλιν πᾶσαν Β. 

20 ο. μὲ] Πρ οθαΐξα γε. Σχυϑῶν»} Σύρων Βορείίρεν ἴα ὅ84- 
Ὀῖπα ἡ. 440. ἐφ᾽ ἡμῶν ΒΟΏ. ἐφ᾽ ἡμῶν ΥὙ1].. φῇ --- ἀρχαιοτέρᾳ 
- βασιλικωτέρῳ Τ,. τῷ ---- ἀρχαιοτέρῳ ---- βασιλικωτέρῳ Ὑ. 

20 ἃ. δονακώδεα ἱγεῖλον) Τὐιδίας ἢ πι5. Ρ. 804, 21. 



ὉΧ ΟἿ" 4 45 

μετὰ σιωπῆς πάνϑ'᾽ ἡμῖν ἐμφανίζων σαφέστερον ἢ οἱ τὰς 
τῶν λόγων τέχνας ἐπαγγελλόμενοι διδάσχειν. 

9:7). Τῆς δὲ χατὰ τοῦτον ὀρχήσεως τῆς τραγικῆς καλου- 

μένης πρῶτος εἰσηγητὴς γέγονε Βάϑυλλος .4λ ἑξανδρεὺς, ὃν 
φῆσι νομίμως ὀρχήσασθαι «Σέλευχος- “τοῦτον τὸν Βαάϑυλλόν 

φῆσι ᾿Τριστόνικος χαὶ Πυλάδην, οὗ ἐστι καὶ σύ) γραμμα 

6 περὶ ὀρχήσεως, τὴν ᾿Ἰταλικὴν ὕρχησιν συστήσασϑαι ἐχ τῆς 

χωμιχῆς, 1) ἐχαλεῖτο κόρδαξ, χαὶ τῆς τραγικῆς, ἢ ἐχαλεῖτο 
ἐμμέλεια, χαὶ τῆς σατυρικῆς ἢ ἐλέγετο σίχιννις ---- διὸ καὶ 

οἱ σάτυροι σικινγισταὶ -- ἧς μὲν αρς “ίίχιννός, τις βάρβαρος. 

οἱ δέ φασιν ὅτι Κρὴς ἦν ὃ Σίχιννος. ἣν δὲ ἡ Πυλ άδου δρ- 

χῆσις ὀγκώδης παϑητιχή τε χαὺ πολύχοπος , ἢ δὲ Βαϑύλ- 

λειος ἱλαρωτέρα" καὶ γὰρ ὑπόρχημά τι τοῦτον διατίϑεσϑαι.- 
“Ξοφοχλῆς δὲ πρὸς τῷ καλὸς γεγε ἐνῆσϑαι τὴν ὥραν ἣν καὶ 

ν ὀρχηστικὴν δεδιδαγμένος καὶ μουσικὴν ἔτι παῖς ὧν παρὰ 
““ἄμπρῳ. μετὰ γοῦν τὴν ἐν “Σαλαμῖνι ναυμαχίαν περὶ τρό- 
παίιον γυμνὸς ἀληλιμμένος ἐχόρευσε μετὰ λύρας" οἱ δὲ ἐν 
ἱματίῳ φασί. χαὶ τὸν Θάμυριν διδάσχων αὐτὸς ἐχσιϑάρισεν" 
ἄχρως δὲ ἐσφαίρισεν, ὅτε τὴν Ναυσικάαν καϑῆχε: τῆς δὲ 
Μέμφιδος ὁ ὀρχήσεως ἤρα καὶ “Σωχράτης ὃ ο σοφὸς, καὶ πολ- 

λάκις καταλαμβανόμενος ὀρχούμενος, ὥς φησι Ξενοφῶν, 
21 ἔλεγε τοῖς γνωρίμοις παντὸς εἰναι μέλους τὴν ὄρχησιν γυμνά- 

σιον. ἔταττον γὰρ τὸ ὀρχεῖσθαι ἐπὶ τοῦ κινεῖσθαι καὶ ἐρεϑί- 

. ὥσϑαι. ᾿Δναχρέων, Καλλίχομοε κοῦραι Διὸς ὠρχήσαντ᾽. 

σαφέστερον ἢ οἷ] σαφῶς ἢ οἱ Β. Βάϑυλλος --- ΠΣίχιννος)] ἘΓΧΟΟΓρ51Ε 
. Ἐπιβέδεῃπι5 Ρ. 1942, 3. --- 8. ἀλεξανδρεὺς ΒΟῸ οὑπὶ Ἐπιδέδξῃϊο, ὃ 
ἀλεξανδρεὺς ΨΙ,. φησιν "Αριστόνικος χαὶ] φησν ἄρισε καὶ Β. 

«αἢ καὶ τὸν Β. πυλάδης Υ1.. Πυλάδην Οαδαυθοπυϑ δὲ Ροπίδμιβ 
ὃ 

84 Μδογον. ϑαίυγη, Π, 7. πυλὰ Β, Ἐξίαπι 'ἰπ ΟἿ σοπιροπᾶϊο 56ε1- 
Ρίυπι, 

20 6. εὑρετὴς] εὑρετῆς Β, Σίκιννός τις] μίκιννός τις ΒΥ. ΣΕ 

κιννός τις Ῥγΐπιπι δἀϊίαπι ἴῃ Β 481]. πολύκοπος] πολυπρόσωπος 

Ῥ]αέα ΟΠ 5. νο]. 11, Ρ. 711 α. 

20 ἴ. ἑματίῳ] ἱματίοις Ο, φασέῖϊ,. φησί ΒΥ. ἥἄββνον Ι,. 
ϑάμιριν . ἐχιϑάρισεν  ἐχυϑάριζεν Β. χαϑῆκε ΟΔΒΔῸ ΟΠ 5. 

Το σοραΐαν ἔϑηκε. Ξενοφῶν) ϑυγγιιροβ. 2, 10. 

21 ἃ. Ἀπδογθοπέϊβ δὲ Ἰοῃἱβ ἰοοα αἴζουε Ειβίδείι5 Ρ. 1942, 4. 



46. δ θι Τὰ 

ἐλαφρῶς.“ Ἴων... 

Ἔχ τῶν ἀέλπτων μᾶλλον ὥρχησεν φρένας. 
98. “Ἕρμιππος. δέ φησι Θεύφρᾳστον παραγίνεσϑαι εἰς 

τὸν περίπατον. χαϑ' ὥραν λαμπρὸν χαὺ ἐξησκημ μένον, εἰταὰ 

χαϑίσαντα διατίϑεσθϑαι τὸν λόγον οὐδεμιᾶς ἀπεχόμενον χι- 
γησεως οὐδὲ σχήματος ἑνός. καί ποτε ὀψοφάγον μιμούμενον 
ἐξείραντα τὴν γλῶσσαν περιλείχειν τὰ χείλη. Ὁ 

Ἔμελε δὲ αὐτοῖς χαὶ τοῦ χοσμίως ἀναλαμβάνειν τὴν 
ἐσθῆτα χαὶ τοὺς μὴ τοῦτο ποιοῦντας ἔσχωπτον. Πλάτων 
ἕν Θεαιτήτῳ Πάντα δυναμένους ὀξέως τε χαὶ τορώς δια- 

χονεῖν, ἀναβάλλεσϑαι δ᾽ οὐκ ἐπισταμένους ἐπιδέξι" ἐλευ 

ϑερίως, οὐδ᾽ ἁρμονίαν λόγων λαβόντα ὀρϑῶς ὑμνῆσαι ὦ 
τε χαὶ ἀνθρώπων εὐδαιμόνων βίον.“ Σαπφὼ περὶ ἀνδρο- 

ο μέδας σχώπτει Πρ δα ἀγροιῶτίᾳ τοι ϑέλγει γόον, οὐχ 
ἐπισταμένη τὰ βράκεα ἕλκειν ἐ ἐπὶ τῶν. σφυρῶν ;““ Φιλέταιρος 
» “Ιμρὶ στέρνοις φᾶρος οὐ καϑήσεις, τάλαν, μηδ᾽ ἀγροίκως 

Ό 

ὠρχησεν] δον αΐαν ὥρχησε. ἀπεχόμενον] ἀπεχόμενος Β.. 

21 Ὁ. ἑνός ΒΟΏ. τινός 1:,.. ἐξείραντα κΚυπέοτιι5 ἀρμὰ ϑομνν οἰ Ρ ἢ. 
1Π,οσοθαΐαγ ἐξάραντα- Ἔμελε! ἔμελλε Β' δὲ δυϊ485 ἴπ ἀναλαμβάνειν. 

Πλάτων ἐν Θεαιτήτῳ] Ῥ. 17 6. ἩΒΕ ἀναβάλλεσθαι ἀναλα-- 
βέσθαι ϑυϊάα5β ἴπ ἀναλαμβάνειν οἐ ἐπιδεξιελευϑέρως. δ᾽ οὐκ ὅ:- 

Ὧα5. δὲ οὐκ Ὑ1.. ἐπιδεξιελευϑερίως Ψ'΄. ἐπιδέξια ἐλευϑέρως Ι,. ἐπι- 

δεξιελευϑέρως ϑυϊᾷα5θ. ἐπιδ’ ἐξελέυϑερίας Β, ϑομνν Βα. 41 ἐπεδέξεω 

ἐλευϑερίως οἀϊάϊε, ,.,ἐλευϑερίως “« ἱπαᾳυϊέ »»οβίϊε ἐα ΟὨΤ. Ἰταπιο 

βογιδθηάσπι ἐπιδέξι᾽ ἐλευϑερίως. οὐδ᾽ ἁρμονίαν Β. οὐδὲ ὡρμονίαν 

ΨΙ, εὐ δυϊάδ5 δ᾽έεσο ἴοθὺῦ, οὐδὲ γὰρ ἁρμονίαν ϑυ!ἀὰ5. ἴῃ ἀναλαμβά- 

ψειν. λαβόντα Β. λαβόντας ϑυϊ4α5. λαμβάνοντας Υ. λαβόντος ἴ.. λα- 

βόντας εχ ΟἿ αἴδενε ϑοιν εἰσι, βοὰ ἴπ δἀάδεπάϊβ. λαβόντα οχ Ὁ, υἂξ 

πὸ ἀ6 Ὦ αυϊάοπι 465 οἱ ΒΡ Υ1 ροβϑίέ. ὑμνῆσαι) ὑπαντῆσαι ϑυϊάαβ. 
21 ο. τῆς δ᾽ ἀγριώτατον ϑέλγει νόον. οὐκ ἐπισταμένης τὰ βροάπεω 

ἕλκεν ἐπὶ τῶν σφυρῶν Υ. τὶς (τίς οο44.) δ᾽ ἀγριῶτις (ἀγροιῶτις ΒΟ εὐ 

Ἐππέδι μι Ρ. 1916, 490.) τοῦ (τον οπι. Ἐπιβίδέμιιβ: οχ 110 015. οὰπε 
Οαβαιθ. οδαἀϊέϊοπα οοἸ]δεϊβ ΠῚ αἰνουβιία 5. δποίδέιηι.) θέλγει νόον, 

οὐκ ἐπισταμένη τὰ βράκεω ἕλχεν (ἕλκειν ΒῸ οἐ ἘπιρέμεἸνῖν.5) ἐπὶ τῶν σφυ-. 

ρῶν 1,. ,,ϑαρρίμις νεγῦα, τίς ἀγροιῶτίς τοι θέλγει νόον; ὀηιδπααία ποὐὶβ 

εἰ πιοηιῦτ απὶς εἰ ἘΠιϑέαι]ο.«ς Οαβαὰρ. Μίαχίπιαβ Τγγῖα5. ΥΠΙ. ΟΧΧΊΥ. 

γ0]}. 1, ν. 479. Β6ἰ5}..) εχ δάρρβοια αἴδνγέ Ὑὴὶς δ᾽ ἀγροιῶτιν ἐπεμμένα 
(ὐπαϊϊηι ἐπιειμένα τεὶ ἐπαμμένα, ἀογίος ὑγὸ ἐφημμένα.ς Οα58.}.) στο- 
λήν. φιλέταιρος. ἀμφὶ στέρνοις φᾶρος ΟὉ. φιλ ἕταιρος. ἀμφιστέρνοις 

φύρος Β. φιλαίτερος ἢ ἄμφις καλλιστέρνων φάρος Ψ. Φιλέταιρος, ἢ 

᾿Αμφις, ᾿Αμφίβαλλε στέρνοις φάρος" ἴω. .) ϑιοοιὶ ϑιμιῖι8 βογίρίαηι ἰοοο- 



2. ΤΟ ἃ 4ὍἘ7ῦ. 

ἄνω γόνατος ἀμφέξει;“ς ἽἜρμιππος δέ φησι Θεόχριτον τὸν 
Χίον ὡς ἀπαίδευτον μέμφεσθαι τὴν ᾿ἀναξιμένους περιβολήν" 
Καλλίστρατός τε ὃ ̓ Ἰριστοφάνειος ᾿“ρίσταρχον ἐν συγγράμ- 
ματι κακῶς εἴρηκεν ἐπὶ τῷ μὴ εὐρύϑμως ἀιμπέχεσϑαι, φέ- 
θοντός τι καὶ τοῦ τοιούτου πρὸς παιδείας ἐξέτασιν. διὸ καὺ 

Ἃ4λ εξίς φησιν 

ᾷ “Βν γὰρ “νομίζω τοῦτο τῶν ἀνελευϑέρων 
εἶναι, τὸ βαδίξειν ἀρρύϑμως. ἐν ταῖς ὁδοῖς, 
ἐξὸν καλῶς. οὗ μήτε πράττεται τέλος 

μηδεὶς γὰρ ἡμᾶς μήτε τιμὴν δόντα δεῖ 

5 ἑτέρων λαβεῖν, φέρει δὲ τοῖς μὲν χρωμένοις 
δόξης τιν᾽ ὄγκον, τοῖς δ᾽ δρῶσιν ἡδονὴν, 
χόσμον δὲ τῷ βίῳ, τὸ τοιοῦτον γέρας ἣ 
τίς οὐκ ἂν αὐτῷ χτῷτο φασχων νοῦν ἔχειν; 

πιθηι, ᾿Αμφίβαλλε στέρνοις φάρος. αἴϊὲ Πἰὐγὶ χαλλιστέρνω φάρος οὗ καϑή- 
σεις τάλαν. Τμγποῦο ρμίαοοῦαξ, κάτω πτερνῶν φ. ῬΥΟΡΙΕΙ͂ ξεῃμοπίϊα ἄνω 

γόνατος.“ (αϑδυθοπυ5β. Ἐπιβίδ πὰ5 Ρ. 1104, 36. σκώπτων τις ἄρρυ-- 

ϑμίαν ἐνδύσεώς φησιν ᾿Αμφίβαλλε στέρνοις φᾶρος. οὐ καϑίσεις τάλαν, 

μηδ᾽ ἀγροίκως ἄνω γόνατος ἀμφέξη. δοχεῖ γὰρ ὃ σκωπτόμενος ψιλὰ ἐν-- 
δύσεως προφαίνειν τὰ σκέλη, ἔχειν δὲ καὶ τὸ προκόλπιον ἀπόλυτον. καὶ 

ὅρα τὸ ἀμφέξῃ, ἤγουν ἐνδύσῃ, ἐκ τοῦ ἀμπέχω ἀμφέξω ἀμφέξομαι. 
ἄἀμφέξει ΒΟΏ. ἀμφέξη ὙΤ,- περιβολήν " ΚΚαλλ.] περιβολὴν καὶ καλλ. 

Β. ᾳυοά τϑοίθ παρϑέ τε δέ ἀοϊθίο διέ ἴπ δὲ τηαίϑίο, 
21 ἃ. ΑΙοχ 5 υθυϑὰ5 αἴδογί δυϊάαβ πὶ ἀναλαμβάνειν. ψν.:, 

τοῦτο] τοῦτον Β. ΔΊ ΒΩ νι ἀρρύϑμως] ἀρύϑμως ΒΟ. ἀρρύϑμους 

ϑυϊάδ5. Υ. 3.---8. ᾿Εξὸν καλῶς οὗ μήτε πράττεται τέλος Μηδεὶς 

ἡμᾶς μήτε μὴν δόντας δι᾽ ἑτέρων ῥαβείαν Φέρεν δὲ τοῖς μὲν χρωμένοισιν εὖ 

Δόξης (χρωμένοις δόξης Β.) τιν᾽ ὄγκον, τοῖς δ᾽ δρῶσιν ἡδονὴν, Κόσμον 

(κόσμιον Β.) δὲ τῷ βίῳ. τὸ τοιοῦτον γέρας Τὶς οὐκ ἂν κτῶτ᾽ αὐτῷ 
(στῶτο αὑτῷ ΒΟ, πἶδὶ αὐοά Ὦ αὐτῷ. ἄν αὐτῷ κτῷτο 1,.) φάσκων 

νοῦν ἔχειν Ψ1,. Αρυά δυαϊάδπι 5ῖο βογιρέαπι: ἐξ ὧν (ἐξὸν ΜΙ5Κ, Ῥαγὶβ. ἂρ. 
Καπέογαπι) καλῶς οὐ μήποτε πράττεται τέλος. μηδὲν γὰρ ἡμᾶς. μήτε δὲ 

ἑτέρων λαβεῖν τιμὴν δόντας. φέρει δὲ τοῖς μὲν χρωμένοις δόξης τιν᾽ ὄγκον. 
τοῖς δ᾽ ὁρῶσιν, ἡδονήν. κόσμον δὲ τῷ βίῳ τὸ τοιοῦτον γέρας. τίς οὐκ ἂν 

αὐτὸ κτῶτο φάσκων νοῦν ἔχειν. ἘΠιϑέδίῃῖα5 ᾿. 1104, 32. "ἄλεξις εἰπὼν 
ἕν τὶ νομίζειν τῶν ἀνελευϑέρων εἶναι τὸ βαδίζειν ἀρούϑμως ἐν ταῖς δδοῖς. 

φέρει δὲ, φησὶν, ἡ εὐρυϑμία τοῖς μὲν χρωμένοις δόξης τιν᾽ ὄγκον, τοῖς 
δ᾽ δρῶσιν ἥδονὴν, κόσμον δὲ τῷ βίῳ. αἴθ πέρ 56. σοπιραγαίβ 
γϑϑδεϊίαὶ! συ θοαὶ Βορέαν δπι, δεῖ δἰίϑην Οαβαι ΟΠ 5. δὲ 8}1 υἱἀοτιιπέ, 

ἴῃ ΘοέθτῖΒ ἂὉ γὙ6]Ὸ ΔΡουγαπέθβ. μήτε τιμὴν δόντα δεῖ “Ετέρω λαβεῖν θο- 
Ὀγᾶθιιβ δᾷ Αγιβίορῃδηΐ ΡΊαε, 250. Ρ. 30. 
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᾿ 99. Καὶ «Αϊσχύλος δὲ οὗ μόνον ἐξεῦρε τὴν τῆς στολῆς 
ς εὐπρέπειαν χαὶ σεμνότητα, ἣν ζηλώσαντες οἱ ἱεροφάνται καὶ 

δᾳδοῦχοι ἀμφιέννυνται, ἀλλὰ καὶ πολλὰ σχήματα ὀρχηστικὰὼ 
αὐτὸς ἐξευρίσκων ἀνεδίδου τοῖς χορευταῖς. δαμαιλέων γοῦν 

πρῶτον αὐτόν φησι σχηματίσαι τοὺς χοροὺς ὀρχηστοδιδα- 
σχάλοις οὐ χρησάμενον ; ἀλλὰ χαὶ αὐτὸν τοῖς χοροῖς τὼ 
σχήματα ποιοῦντα τῶν ὑρχήσεων, χαὶ ὅλως πᾶσαν τὴν τῆς 
τρα) γῳδίας οἰχονομίαν εἰς ἑαυτὸν περμστᾶν. ὑπε ἐχρίνε ΤῸ γοῦν 
μετὰ τοῦ εἰχότος τὰ δράματα. “Τριστοφάνης γοῦν --- παρὰ 

τ δὲ τοῖς κωμικοῖς ἡ περὶ τῶν τραγικῶν ἀπόκειται πίστις --- 
ποιεῖ αὐτὸν «Αἰσχύλον λέγοντα 

Τοῖσι χοροῖς αὐτὸς τὰ σχήματ᾽ ἐποίουν. 

καὶ πάλιν 
Τοὺς Φρύγας οἶδα ϑεωρῶν, 

ὅτε τῷ Πριάμῳ συλλυσόμεγοι τὸν παῖδ ἡλϑὸον ΟΣ 

πολλὰ τοιαυτὶ χαὶ τοιαυτὶ καὶ δεῦρο σχηματίσαντας. 

χοὶ Τέλεσις δὲ, ἢ Τελέστης, ὃ ὀρχησεοδιὸμαιδλθς πολλὰ 

ἐξεύρηχε σχήματα, ἄκρως ταῖς χερσὶ τεὰὶ λεγόμενα δειχνυού- 
σαις. «ίλλις ὃ Δήλιος μουσιχὸς τοὺς ἀρχαίους φησὶ κιϑα- 

᾿οῳδοὺς κινήσεις ἀπὸ μὲν τοῦ προσώπου μιχρὲὰς φέρειν, ἀπὸ 
25 ποδῶν δὲ πλείους : ἑμβατηρίους χαὶ χορευτιχάς. “Ίριστο; (λὴς 

; γοῦν. φησιν ὅτι Τελέστης ὃ «4ἰσχύλου ὀρχηστὴς οὕτως ἦν 

τεχνίτης ὥστε ἐν τῷ ὀρχεῖσιλαι τοὺς ̓ “Ἐπτὰ ἐπὶ Θήβας φατ 
γερὸξ ποιῆσαι τὰ πράγματα δι᾿ ὀρχήσεως. φασὶ δὲ καὶ 
ὅτι οἱ ἀρχαῖοι ποιηταὶ Θέσπις, Πρατίνας, Κρατῖνος, Φρύ-- 

γιχος ὑρχησταὶ ἐκαλοῦντο διὰ τὸ μ᾽) μόνον ταὶ ἑαυτῶν 

21 6. γοῦν ΨΙ,. οὖν ΒΟΏ. ᾿Αριστοφάνῃς} Φερεχράτης ἢ 
21 ἢ. αὐτὸν ΒΟΥ. αὐτὸν τὸν 1.. Βονιθοθδέαν σχήματα εἰ παῖδα. 

οἶδα Τ,. οἵδε Υ. συλλυσόμενοι Ψ}.,, - συλλισσόμενοι Β. συλλη- 

σόμενον ΟὮ. ἦ1,.. ἣν. Τελέστης ἰο δὲ ἱπίγα (αβδιθομιι8. 
ΤΌ: τελεστὴς.- δειχνυούσαις} δεικνυούσας Φίλλις --- χορευ-- 

τιχάς Δοσοββουιηξ οχ Ο δὲ (ουβο]ίᾶπο ἃρι δοϊοίέιιπ) Ο5. παπιδμ. 

“θ. ν..9. Φίλλις] δῖ. δέϊαπι 1101 ἀραὰ Αἰ οπαθαμ βουιρέαῃι. 
δι]4ι5. Φύλλις. ΖἜήλιος ϑοποίέα5. δείλιος πΐοναια 106. φέ- 
ρειν Ο. φέρεταν ΟΟΥ56]. , 

22 ἃ. γοῦν] οὖν ΒΟ. φασὶ δὲ] φησὶ δὲ (Δέμοπᾶθιιβ διέ 

Αγνἰβέοίθ! 65) Ομ οί σαν Θέσπις Οἀβαῦθοπυβ, Τιοροθαίιι Θεσπίας. 
ϑϑεσπείας Ὁ. Κρατῖνος] Καρκίνος Βοπέοῖτι5 ἄς ῬΠᾶϊαν, μν. 278. 
εα. 1,168. ὀρχησταὶ Ὁ, Τιοκοεραίαν. ὀρχηστικοὶ. 
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δράματα ἀναφέρειν εἰς ὄρχησιν τοῦ χοροῦ, ἀλλὰ καὶ ἔξω 
τῶν ἰδίων ποιημάτων διδάσχειν τοὺς βουλομένους. ὀρχεῖ- 
σϑαι. μεϑύων δὲ ἐποίει τὰς τραγῳδίας «Τἰσχύλος ἱ ὡς φησι 
'Χαμαιλέων. “Σοφοκλῆς γοῦν ὠνείδιζεν αὐτῷ ὅτι εἰ χαὶ τὰ 

ν δέοντα ποιεῖ, ἀλλ οὐκ εἰδώς γε. 

40. Ὀρχήσεις δὲ ἐϑνικαὶ αἵδε" “Τακωνικοὶ Ἰνιξμδὼ 
᾿Επιξεφύριοι Κρητικαὶ ᾿Ιωνικαὶ Μαντινιακαὶ ᾽ ἃς προχρίνει 

-“Αριστόξενος διὰ τὴν τῶν χειρῶν κίνησιν. οὕτως δ᾽ ἦν ἔν- 

δοξον καὶ σοφὸν ἢ ὄρχησις ὥστε Πίνδαρος τὸν ᾿4πολ- 
λωνα ὀρχηστὴν καλεῖ" 
ΤῸΝ Μπῦν. ἀγλαΐας ἀνάσσων, εὑρυφάρε ἑτρ᾿ ᾿“Ἵπολλον. 

ὶ “Ὅμηρος δὲ ἢ τῶν τις ᾿Ομηριδῶν ἐν τοῖς εἰς ᾿“πόλ- 
τς ὕμνοις φησὶν 

᾿Απόλλων 
φόρμιγγ᾽ ἕν χείρεσσιν ἔχων χάριεν κιϑάριζε 

ο καλὰ χαὶ ὕψι βιβάς. 

Εὔμηλος δὲ ὁ Κορίνϑιος ἢ Αρχτῖνος τὸν Δία ὀρχούμενόν 
που παράγει λέγων 

ἹΜέσσοισιν δ᾽ ὠρχεῖτο πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε. 
Θεόφραστος δὲ πρῶτόν φησιν ᾿ἄνδρωνα τὸν Καταναῖον 

“Σοφοκλῆς] Ια, Χ, Ρ. 428 ἔν γοῦν] Τιοροθδίυν οὖν. 
22 ". ὀρχήσεις --- καὶ Χρυσίππου) Ἑδάδπι ὁχ Αἰμεπᾶρθο ἐγδαϊαϊε 

Ἐϊαδέδεμ 5. Ρ. 1602, 22. --- 29. Τροιζηνικαὶ) τροιζηγνιακαὶ Ἐϊαπέα-- 

{πῖ5. ἴθ οἀϊέοπο Βοπιᾶπᾶ: τροιζηνικαὶ ἰπ ΑΒΘ οπδὶ (Οαν55. 310, 

50... αντινιακαὶ] μαντινειακαὶ Ἐπιδίδίμτι5, μαντικαὶ Β. “Πίν- 

δαρος] ΕΤΑρτη. 1]. Ρ. 628. ΒΟΘΟΚΙ.. ἀπόλλωνα ΒΟ. ἀπόλλω ΨΙ,. 
᾿Ορχήστ᾽] ΤΑῦγὶ ὀρχηστὰ. εὐρυφάρετρ᾽ 1 Ἰπαδέδέεῃ 8 ̓ . 52, 

18. διὸ καὶ ἀνθοῦν εὐρυφαρέτραν αὐτὸν (τὸν "Απόλλωνα) λέγει. 

Ὅμηρος δὲ ἢ] ὅμηρος ἡ ΒΚ. τῶν τις Ὁμηριδῶν Ἐπιϑέδίῃταβ Ρ. 1602, 

20. Τιοροθδίυν τῶν “Ομηριδῶν τις. εἰς ᾿Απόλλωνα] ν. 19. 

ΕΝ ΕΘΙΝ ΟΝ χείρεσ᾽ Ψ. χείρεσσ᾽ Ἐϊαβέδέῖιι8. χάριεν] χαρίεν Ἐϊιβέα- 
ἐπἴπ5. ἀγατὸν κιϑαρίζων 110 ΗΟΠΙΘΓΙ οἱ. 

22 ς. ὃ Κορίνϑιος ἢ ̓ Αρκτῖνος δον οῖρῃ. οχ ΨΠ. ρ. 277 ἅ. 1,6- 
ϑοθαῦιν 7 ̓ Αρκτῖνος ὃ Κορίνθιος. ,,ὰ Ο εεὲ Εὔμηλος δὲ ὁ Κορίνθιος, 

ἔμ) ἀθηπιηε σεγῦα ἢ "Δρχτῖνος, ργίηιιπι οηιΐ88α, 8. ΡΟΥΘ 8116} ὃ Κο- " 

ρέίνϑιος ταμδρῖβ [ἰϊογῖβ, ἐ βοἴϊῥμι8 681 116 Πὐταγὶιςβ εἰὐὲ αἰϊχιι ογιΐβϑιεηι 

βϑιρρίεί, αὐροϑίξα.“ς δοιννοῖρ. Ἐ ιβέδεμιιι5 καί τὰς ἕτερος ροϑυ]έ. 
ἹΠέσσοισιν δ᾽ ὠρχεῖτο]) μέσσοιοι δ᾽ ὀρχεῖτο Ἐπιδέαίμλιι5. μέσοιοι δ΄ ὧρ- 

χεῖτο Β. Θεόφραστος) 1π Ἰἴργὸ δ πιυβῖοα τὸ δομαρίάθυιβ Θ0} « 

1101 νο], Υ΄. Ρ. 200. πρῶτόν φησιν ΒΟ). φησὶ πρῶτον Ὑ],. 

ΑὙΒΕΝΑΕ ΘΒ, 1]. 



δῦ: ᾿ ἜΑ Ὁ ὙῸΣ 

’ - » 

αὐλητὴν κινήσεις καὶ ῥυϑμοὺς ποιῆσαι τῷ σώματι αὖ- 
- « ὰ " “5 3 - - - 

λοῦντα᾽ οϑὲν σιχελίζειν τὸ ὀρχεῖσϑαν παρὰ τοῖς παλαιοῖς" 
ει ᾿ - 3 ι ΕΣ 

μεϑ᾽ ὃν Κλεόλαν τὸν Θηβαῖον. ὀρχησταὶ δὲ ἔνδοξοι 
« ΄ , ᾿ ψ. [ ΠΕ « Η͂ 

Βολβὸς μὲν παρὰ Κρατίνῳ καὶ Καλλίᾳ, Ζηνων δὲ ὁ Κρὴς 
ε , 2 ΄ , 3 ΄ 

40 πάνυ ΑἸρταξέρξῃ προσφιλέστατος παρὰ Κτησίᾳ. 41λέ- 
ξανδρος δὲ ἐν τῇ πρὸς Φιλόξενον ἐπιστολὴ μέμνηται Θεο- 
δώρου χαὶ Χρυσίππου. : 

« - « [4 ᾿ ε , 

41. “Οτι τὸ μουσεῖον ὁ Φλιάσιος Τίμων ὁ σιλλογρά- 
φος τάλαρόν πού φησιν ἐπισκώπτων τοὺς ἐν αὐτῷ τρεφο- 

ΝΑ [Ὰ «. ᾿ ᾿ΝΝ 

μένους φιλοσόφους, τι ὥσπερ ἔν πανάγρῳ τινὶ σιτοῦνται 
καϑάπερ οἱ πολυτιμότατοι ὄρνιϑες" 

; 

Πολλοὶ μὲν βόσκονται ἔν Αἰγύπτῳ πολυφύλῳ 
Ρ “ὃ 9: , τε τ 

βιβλιακοὶ χαρακεῖται, ἀπείριτα δηριύωντες 
΄ ΄ 

Ιουσέων ἐν ταλάρῳ. 
« »1 - , 3 - τὰ ε 

Θ΄ ως ἂν τῆς λογοδιαρροίας ἀπαλλαγῶσιν οὕτον οὗ τραπε- 
- ΄ τοι τὰ , . -Ὕ , -" 
ζορήτορες, οἱ ὑπὸ γλωσσαλγίας ἐπιλελῆσϑαί μοι δοκοῦσι 

ἐ ᾿ς »- ῳ ει ΕΙ 
καὶ τοῦ Πυϑιχοῦ χρησμοῦ, ὃν ἀναγράφει Χαμαιλέων 

Εἴχοσι τὰς πρὸ χυνὸς χαὶ εἴχοσι τὰς μετέπειτα 
2» ἘἈῚ με ᾿ -Ὁ . ΤΌΝ ΘΝ -Ὁ 

οἴχῳ ἐνὶ σκιερῷ Διονύσῳ χρῆσθαι τητρῷ. 
Ξ , ν᾿ ἰ δεῖ , Ε , ᾿ 

χαὶ δὶνησίϑεος δὲ 4Ιϑηναῖος Διόνυσον ἰατρόν φησι τὴν 

Πυϑίαν χρῆσαι" τιμᾶν ᾿41ϑηναίοις. φησὶ δὲ καὶ 4λκαῖος 
ὃ ΜΜεητιληναῖος ποιητὴς 

υ ΄ ᾽΄ Π , 

Οἴνῳ πνεύμονα τέγγε" τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται" 
“ «ς ὃν ε Ἃ λ Μ᾿. Υ δὲ ὃ - ς 4 ᾿ ᾽ 

εν ῃ ὠρῇ χαλκέπῃ" παντὰ ὁὲ οὐψᾷ ὑπὸ καύματος. 

Κλεόλαν τὸν ῬΟΥΒΟΠα5. κλεόλαντον ΒΟ). κλεόφαντον ὙΤ7,. 

22 ἃ. Ὅτι τὸ μουσεῖον] ὅτι τὸ ἀϑήνησι τὸ ἐν πρυτανείῳ μουσεῖον ΓΟ. 
Αἴετε πᾶθο Ὧἀθ Τ οπο Ἐλιβέαξῃϊα5 Ρ. 1488, 6]. Ψ. 1. πολυφύ- 
λῳ)] πολυφύλλῳ Β οὐ Ἐπιδέδεῃϊα5. γ. 2. βιβλιακοὶ χαρακεύται) βυ-- 
βλιακῇ χαρακίταν Ἐλιδέατῃτι5. Υ. 3, Πουσέων] μουσάων ΟΌ εἴ 
Ἐ απέδε 5. 

22 6. ἕως ἄν τῆς λογοδιαρροίας Τ,.. ὡς αὐτῆς λογοδηρίας ἡ. [Ιπ 
τὴ δηξο παπο Ἰοοῦπι Πα θα Εἰ αϑιδεῃτ5 Ρ. 1632, 18. ἕνα εἴη τραπεζορήτωρ 
καὶ αὐτὸς ἀσκούμενος λογοδιάρροιαν. χρῆσθαι] ϑονγιθοναίαν χρᾶσθαι. 

χρῆσϑε ἘὰΒΘΌ5. Ῥγᾶδραν. Ἐναηρ. Ψ, 30. ἰητρῷ ΒΟ. ἰατρῷ ΥἹ,. 

Ζνησίϑεος) τᾷ, δά Π. Ρ. 36}. Οἴνω --- καύματος] ΥἹά. δα 
Χι, ν. 480». Ψοῦθὰ Οἴνῳ πνεύμονα τέγγε αἴΐοτε Ἐπϑεδῃίαβ ὑ. 1612, 

14. περιτέλλεται 1,. πυρὶ τέλλεται Υ. 
22 ἔ. πάντα δὲ διψᾷ ὑπὸ ἴ,. πάντα δὲ δὲ ὑπὸ Υ. πάντα δ᾽ ἐδέ 

ὑπὸ Β. πάντα δ᾽ ἐδ ὑπὸ Ὁ, πάντα δ᾽ ἐδίψουν ὑπὸ Ὁ. 
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καὶ ἀλλαχοῦ 
Πίνωμεν, τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται. 

Εὐὔπολίς τε τὸν Καλλίαν φησὶν ἀναγχάζεσϑαι ὑπὸ Π]|ρω- 
ὃ ᾿ Ἢ 

ταγόρου πίνειν, ἵνα 
πρὸ τοῦ χυνὸς τὸν πνεύμον᾽ ἔχλυτον φορῇ. 

ἐπ 2 3 , ε ’ 3 ͵ ; 
ἡμῖν δ᾽ οὐ μόνον ὁ πνεύμων ἀπεξήρανται, κινδυνεύει δὲ 
καὶ ἡ καρδία, καίτοι “Δντιφάνης λέγει 

Τὸ δὲ ζῆν εἰπέ μοι 
τί ἐστί; τὸ πίνειν φήμ᾽ ἐγώ. 
Ὁρᾷς παρὰ ῥείϑροισι χειμάρροις ὅσα 
δένδρων ἀεὶ τὴν νύχτα καὶ τὴν ἡμέραν 
βρέχεται μέγεϑος καὶ χάλλος οἷα γίγνεται, 
τὰ δ᾽ ἀγντιτείνονϑ'᾽ οἷονε ὺ δίψαν τινὰ 

) ξηρασίαν σχόντ᾽ αὐτόπρεμν᾽ ἀπόλλυται. 

οὕτω τούτοις, φησὶ, χυνολογήσασιν ἐδόϑη πιεῖν. εἴρηται 
δὲ τὸ βρέχειν καὶ ἐπὶ τοῦ πίνειν. ᾿Δντιφάνης 

Δεῖ γὰρ φαγόντας δαψιλῶς βρέχειν. 
Εὔβουλος .,Σίκων ἐγὼ βεβρεγμένος ἥκω καὶ χεχωϑωνισμέ- 
γος. ΜΒ. πέπωχας οὗτος; ΑΙ. πέπωκ᾽ ἐγὼ μὰ 4ΔΣία ἵΜεν- 
δαῖον." 

"1 

περιτέλλεται ἴ., πυρὶ τέλλεταν Ὗ. Εὔπολις] ῬΙαέάτοθιι5 το. 11. ῥ, 
6099 ἃ. Εύπολιν μὲν γὰρ, εἰ βούλει, πάρες ἐν Κόλαξιν εἰπόντα ,, Πίνειν 

γὰρ ὃ Πρωταγόρας ἐκέλευεν, ἵνα πρὸ τοῦ κυνὸς τὸν πλεύμον᾽ (πνεύμον᾽ 
Μδονορίαβ ὙΠ, 15.) ἔχλυρον φορῆ. Δα ουπάᾶσπι Ἐλπιρ0}1415 “δὲ δα ΑΙ- 
οδδὶ αὶ ργδϑοθῆϊέ ἴοοῖπὶ βρθοίαξ 1άδπι Ρ. 1047 ἃ. Ἀπέερμαπὶϑ 

γΘΥθα 4111 510 ἴῃ ὙΘΓΒῸΒ ἀἰνίβοσαπε Τὸ δὲ ζῆν εἰπέ μοι --- ἐγώ. 
28 ἃ. 'Ορᾷς --- ἀπόλλυται) 81 ἈπΠΕΙΡΠαπῖ5. Πἰ Ὑθ γι βαηΐ, ΘΧ 8110 

οοτίθ Ιοο0 4αᾶπι Ῥγδοοθαθπίϊα βυπηρία υἱἀοπέιγ, Ειβέδ ἐπ! π5 Ὁ. 1612, 

10. δοχῶν ἐπαινεῖν ᾿Αντιφάνους ἀπορίαν, τὸ δὲ ζὴν εἰπέ μοι τί ἐστίν; 

ἧς λύσις, τὸ πίνειν φήμ᾽ ἐγώ. χαὶ παρῳδίαν ἐκείνην ἐκ τῶν τοῦ “0- 

φοκλέους, “Ορᾷς κ. τ. ἕ. “ρᾷς:] ϑορθῆοοϊοβ Ἀπέϊροπᾶ νυ. 712. 
' Ὁρᾷς παρὰ ῥείϑροισι χειμάρροις ὅσα 

ΡδοΩν ὑπείχει, κλῶνας ὡς ἐξαύξενδι, 

τὰ δ᾽ ἀντιτείνοντ᾽ αὐτόπρεμιν" ἀπόλλυται. 

γίγνεται] δου θοθαίαν. γένεται. σχόντ᾽ ατοίίτ5. ἴῃ Εχοὸνρεῖα Ῥ. 

035. Τὴθηι δὲ Επιβέδεῃπιβ ἔχοντ᾽. ἐπὶ τοῦ] ἐπὶ τῷ Β. [ΠῚ 
ἘθυΪ: γοΓ 85, ἀαὰθ ποὰ δαμπέ ἱπίθοτα δία, {γῖππι Βο παι οσιιηι 

{Π|π65 ἴδοι! ἀρποβοαβ, Σίχων ἐγὼ εἔ κεκωϑωνισμένος δὲ πέπωκ᾽" ἐγώ, 
«αν τητξί τὰ ξογίαββο ἢος {αϊέ ναὶ μὰ 4ία Π]ενδαῖον. βεβος-: 

γμένος ἥκω] Αταπιπίδεϊοι5 ΗΘ πιὰ πηὶ Ρ. 929: ὶ 
Α κ 
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« 3 , ἜΝ “ κἴ Ὁ - 

42, “Ὅτι τὸ ἀναπίπτειν κυρίως ἐπὶ ψυχῆς ἐστιν, οἷον 
ἀϑυμεῖν, ὀλιγωρεῖν. Θουχυδίδης πρώτῃ »Νικώμενοι ἐπὶ 

᾿ ἐλάχιστον ἀναπίπτουσι.“ τΝβας δ᾽ ἐπὶ ἐρετῶν χρᾶται τῇ 

λέξει (Ῥοϑίαζε κἀνάπιπτε.ς χαὶ Ξενοφῶν ἐν Οἰκονομιχῷ 
Ἶ τ ν 58, 5] ,ὔ . Ἢ Φ Πὰ ἃ Ὅν «" ΕῪ " τ 

»» Διὰ τί ἄλυποι ἀλλήλοις εἰσὲν οἱ ἐρέταν; ἢ οτι ἕν τάξεν μὲν 
Υ 3 - δ ’ ΕῚ ’ 3 

κάϑηνται, ἐν τάξει δὲ προνεύουσιν. ἐν ταξεε δὲ ἀνα- 
" - . ᾿ δι Ν 3 « " 

πίπτουσιν; ἀναχεῖσϑαι δὲ φαμὲν τἐπὶ ἀνδριάντος. ὅϑεν 

τοὺς ἐπὶ κατακειμένων χρωμένους τῇ λέξει διέσυρον. ΖΔίρφι- 
λος »}) γὼ δ᾽ ἕως μέν τινος ἀνεχείμην.“ς πρὸς ὃν δυσχεραί- 

γῶν ὃ ἑταῖρός φησιν »Ανάχεισο. “ Φιλιππίδης »Καὶ δειπνῶν 

ἀεὶ ἀνακείμενος παρ αὐτόν.“ χαὶ ἐπάγει » Πότερον ἂν- 

δριάντω, εἱστία ;“ καναθιεῖσίλον δὲ λέγεται καὶ χαταχεχλί- 

σϑαι, ὡς ἐν Συμποσίοις Ξενοφῶν χαὶ Πλάτων. “ἅλεξις 

Ὡς ἔστι καταχεῖσθαι πρὸ δείπνου συμφορά" 
7 τ ε ᾽ 9 ὦ 8, ,ὔ 

οὔτε γὰρ ὑπνὸος δηπουϑὲν οὐδέν ἂν λάβον 
2; 3 ει ᾿ ΒΝ] »ΟὕΡ» [ . 37) 

οὐϑ' ἂν λέγῃ τις οὐδαμῶς μαϑοιμεν ἂν" 
- Ι ΕῚ -Ὁ ΄“ , 

ὃ νοῦς γάρ ἐστι τῆς τραπέζης πλησίον. 
37 Η͂ τ - τ ᾿ -" ΄ 5 

ἔστι δὲ εὑρεῖν καὶ ἐπὶ τῆς ἐννοίας ταύτης σπανίως τὸ ἀνα- 
- 4 " ὦ - ΄ 

κεῖσϑαι. σάτυρος παρὰ “Σοφοχλεῖ τοῦτό φησιν ,, Ἐπιχαιό- 
-Ό- οὐ νδ ΄ ν 2 » 3 γ 

μένος τῷ ΠΙραχλεῖ ἀμαχειμενῳ μέσον εἰς τὸν αὐχέν εἰσαλοί- 
μην." “Αριστοτέλης ἐν Τυρρηνῶν Νομίμοις ονθὲ δὲ Τυρρηνοῦ 

δειπνοῦσι μετὰ τῶν γυναικῶν ἀναχείμενον ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἱμα- 

τίῳ.““ Θεόπομπος 
᾿Επίνομεν μετὰ ταῦτα 

, 5 

χαταχείμενον μαλακώτατ᾽ ἐπὶ τρικλινίῳ, 
ἰῷ ΩΣ Ἢ 3 

Τελαμῶνος οἰμωώζοντες ἀλλήλοις μέλη. 

23 Ὁ. ἐπὶ ψυχῆς ΒΟΡ εἐ δυϊᾶαβ ἱπ ἀναπίπτειν. ἐπὶ ψυχὴν ΨΤ,. 

Θουκυδίδης πρώτῃ) Ὅδρ. 70. νικώμενον ἀναπίπτουσιν αἴξετέ σ,ᾶτη- 

τηδίϊου5 Ἠυπιαπηΐ Ρ. 323. κἀνάπιπτε! καὶ ἀνάπιπτε Β. δοϑθιάξευ 
καὶ ἂναπίπτει Ἐπιδίαξῃϊι5 Ρ. 1641, 8. ἐν Οἰχονομιχῷ] ὙΠ, 8. 

προτεύουσιν ἴ.. προνέουσιν ΒΥ͂. προνεύουσιν Ἐϊαδέδἐπι5 Ρ. 164}, 6. 
28 ο. ἀναχεῖσϑαι --- εἱστία] ἘΠιδέατηϊα5 Ρ. 1404, 6. Οοπῇ, δυϊάδηι 

ἵπ ἄνακεῖσθαν δὲ κατακεκλεῖσθαι (κατακεκλίοϑαι). ἀνεκείμη»} κατε- 

χείμην Ἐϊαπέδεμῖιι5. ὅ ἑταῖρος] Ἐοτίαββα ὅ ἕτερος. ὅ ἀκούων Βυ- 
βέδιῃ 5. κατακέχλίσθαι) ἐπὶ τῆς τραπέζης αἀᾶϊε δυϊάα5. ͵ 

23 ἃ. οὔϑ' ἂν Ἰλοο δῖα Ρ. 14. Τιορ θα οὐδ᾽ ἄν. σπανίως] 
πολλάκις ϑυϊάδα5. ἴῃ ἀνακεύσθαι. παρὰ] περὸ ΟὮ. Σοφοκλεῖ] 

Ὁ ΕΟΤέαββα ἴπ Ηργουϊο δὰ Τδοπᾶγιπι.ς Βγαποῖ.. Ρ. 679. ἔν. 37. 

Τυρρηνῶν) τυρρηνοῖς Ὁ. Τυρρηνοὶ] τυρηνοὶ Β. 

23 6. πίνομεν μετὰ ταῦτα] Πϊετὰ ταῦτ᾽ ἐπίνομεν οι. ἴῃ ἀρρϑμᾷ. 
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Φιλωνίδης »Κατάκειμαι, ὡς ὁρᾶτε, ὀρ μλον Εὐριπί- 

δὴς Κυχλωπι - 

᾿ἀνέπεσε φάρυγγος αἰϑέρ᾽ ἐξανιεὶς βαρύν. 

"Ἄλεξις , 
: Μετὰ ταῦτ ἀναπεσεῖν 

ἐχέλευον αὐτὴν παρ᾽ ἐμέ. 
43. Ὅτι τὸ πάσασϑαι ἐπὶ τοῦ ἀπογεύσασϑαι 

Ε τίϑεται. φησὶ γοῦν Φοίνιξ πρὸς ᾿Αχιλλέα ,,Οὐχ ἔϑελες 

ἅμ᾽ ἄλλῳ ἐνὸ μεγάροισι πάσασϑαι.““ καὶ ἀλλαχοῦ 
» Εὐϑ' οἱ σπλάγχν᾽ ἐπάσαντο.““ τῶν γὰρ σπλάγχνων 
ἀπογεύονται μόνον ὡς ἂν ὀλίγων πολὺς ὅμιλος. χαὶ ὃ 

34 Πρίαμος δὲ πρὸς “Ἀχιλλέα φησὶ »ἰγῦν δὴ χαὶ σίτου πα- 

σάμην." οἰχεῖον γὰρ τοῦ τηνικάδε ἀτυχήσαντος ἀπογεύ- 

σασϑαι. μόνον" εἰς χόρον γὰρ ἐλϑεῖν οὐκ εἴα τὸ πῶ- 
ϑος. διὸ χαὶ ὃ τὸ σύνολον οὐ γευσάμενος τροφῆς χεῖτ᾽. 
ἄσιτος, ἄπαστος. ἐπὶ δὲ τῶν ἀποπληρουμένων οὐδέποτε 
λέγει τὸ πάσασϑαι, ἀλλ᾽ ὁπόσα δηλοῖ κόρον" ..ΑΔὐτὰρ 
ἐπεὶ σίτου τάρφϑεν χαὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο.“ οἱ δὲ νεώ- 
τεροε χαὶ ἐπὶ τοῦ πληρωϑῆναι τιϑέασι τὸ πάσασϑαι. 

ν Καλλίμαχος οΙύϑου δὲ πασαίμην ἥδιον." ᾿ξρατοσϑένης 
; ᾿Ὀπταλέα χρέα 

ἔχ τέφρης ἐπάσαντο, τὰ τ᾽ ἀγρώσσοντες ἕλοντο. 

44. » ]ΠΠ]οτίχολλον ἅτε ξύλον παρὰ ξύλῳ“ φησὶν ὁ 
Θηβαῖος μελοποιός. 

δα ὙΠοοοτι. ΧΥ͂, 98. ν. 28. Αὐκλωπ Υ, 409. φάρυγγος] 
ψάρυγος ῬοΟΥΒΟΠαΒ δα Αὐἱβίορη. Εφαϊέ. 529. Ρ. 92. ἐξανιεὶς) ἐξανεὶς 

τϑοίς ῬΟγβοπιβ. 10146πὶ. ἐξιεὶς ἘΠ ΓΙΡΙ 415. ΠῚ ΤΙ. 

28 {. Οὐκ] ΠΙαᾷ. ,, 480. ἐπεὲ οὐκ ἐϑέλεσκες ἅμ᾽ ἄλλῳ Οὔν᾽ ἐς δαϊε 

ἐέναν οὔτ᾽ ἐν μεγάροισιν πάσασϑαι. ἔϑελες] ἤϑελον Β. ἔϑελον Ὁ. 

: ἔνὴ ἐν Β. Εὐϑ᾽ οἡ Οάν55. γ, 9. ἐπάσαντο 1. ἐπάσ- 
σαντο ΒΥ. μόνον (ἀϑβδιθοηυβ, 10 τὶ μόνων. 

24 ἃ. Ἰγῦν δὴ] Πα. ὠ, 641. - κόρον γὰρ ἐλϑεῖν] κόρον ἐλϑεῖν 

ς. Τορορθδΐαν χεύται ἄσιτος. κεῖτ ἄσιτος ΒΟ τοοία: νυἱάθ. Θά 55. 
ὃ, 788. ᾿ Αὐτὰρ ἐπεὶ σίτου τάρφϑεν) Οάν 55. ζ, 99. οδίοτγα δχ 8115 
Ἰοςοῖβ Ἠοπιοιοῖβ. Αὐτὰρ ἐπεὲ οίτου τάρφϑεν. χαὶ Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ 

ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο Τ,. Καλλίμαχος] Ἐτάρτη. 201. Ρ. 533. 

24 Ὁ. Π7ὐϑου] Θύμου ἘΠ ΗἸΚΘπΙυ5. ποτίκολλον ΟΥ̓ εἐ μαυᾶ 
ἄσθιο, αἸ1} δείδπι 10 τ]. ποτικολλῶν 1,. 1. δὰ ΥἹ. ρ. 248 ἅ. ὃ 
Θηβαῖος μελοποιός] Ετγάριη. 280. ν. 084. Βορεκῃ. 
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Ἔτι περὸ τοὺ τῶν ἡρώων βίου. 
Ὅτι «Σέλευχός φησι τὴν παρ᾽ Ὁμήρῳ δαῖτα ϑά- 

λειαν στοιχείων μεταϑέσει δίαιταν εἶναι" τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ 
δαίσασϑαι λέγειν βιαιότερον ἔστι. 

“Ὅτι Καρύστιος ὃ Περγαμηνὸς ἱστορεῖ τὰς Κερκυ- 

ραίας γυναῖκας ἔτει καὶ γῦν σφαιριζούσας ᾷδειν. σφαιρί- 
ξουσι δὲ παρ᾽ Ομήρῳ οὐ μόνον ἄνδρες. : ἀλλὰ καὶ γυναῖ- 
κες. καὶ δίσχοις δὲ χαὺ ἀκοντίοις μετά τινος τ πὰς 

ἐχρῶντο" 
ς ΖΔίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱένξες. 
τὸ γὰρ τερπνὸν τὴν χαχοπάϑειαν κουφίξζει. καὶ ἐπὶ κυνη- 
γεσίᾳ δὲ ἐξίασιν οἱ νέοι πρὸς μελέτην τῶν πολεμικῶν χιν- 
δύνων καὶ ἐπὶ ϑήρας παντοίας" ἀφ᾽ ὧν ῥωμαλεώτεροι 

καὶ ὑγιεινότεροι διετέλουν, ὡς ὅτε πυργηδὸν σῴῥξας αὐτοὺς 
ἀρτύνουσι καὶ ἀντίον ἱστάμενοι ἀκοντίζουσιν. ἴσασι δὲ 
χαὶ λουτρὰ ἄκη πόνων παντοῖα, χύπον μὲν ϑαλάττῃ λύὸδν- 
τές, ἢ μάλιστα τοῖς νεύροις ἐστὶ πρόσφορος" ἀναχαλῶντες 

ἃ δὲ ταῖς ἐμβάσεσι τὰς τῶν μυῶν συντάσεις, εἶτ᾽ ἐπαλείφον- 
τὲς λίπα, πρὸς τὸ μὴ ξηρανϑέντος τοῦ ὕδατος ἀπεσχλη- 
ουμμένα γίνεσϑαι τὰ σώματα. οἱ γοῦν ἀπὸ τῆς σχοπιῆς 
ἐπανελϑόντες ἱδρῶ πολλὸν ἀπενίζοντο Πλ δ, χνήμας 
ἠδὲ λόφον ἀμφί τε μηρούς. καὶ οὕτως ἀναψύξ αντὲς ἐς ἀσα- 
μίνϑουὸ βάντες εὐξέστας λούσαντο, καὶ ἀλευψάμενοι λίπ 

ἐλαίῳ δείπνῳ ἐφιζανέτην. ἔστι καὶ τρόπος ἕτερος καμάτων 
λύσεως ἐκ τῶν χατὰ χεφραλῆς χαταιονήσεων" 

Ἔτι --- βίου ἀἀάϊία 6ὁχ ΒΟ. “Ὅτι «Καρύστιος --- ἄδειν δα αἸία οχ Ὁ οἱ 

Οογβοιίαπο ἃραᾶ ϑομοίξαπι ΟΡ5. ματηδη. 1. ὁ. 0. Ρ. 9. 

24 ς. 4ίσκζοισιν. (δίσκοισε Β..}} Οὐγ55. δ᾽͵ 020. χυνηγεσίᾳ] κυνη-- 
γέσια  Οαϑαιθοηαβ. ἐξίασιν) ϑουϊδοραΐαν ἐξιᾶσιν. πυργηδὸν} 

ΠΙαᾶ. μι, 43. παντοῖα Ὗ, 1 νὶ δοῦρε δὲ Ἐπαδέδεμπιϑ ἢ. 1481, 57. 
παντοίων ἴ,. λύοντες) λούοντες ΟἿ οἐ Ἐπιβίαι μέθυ Ρ. 824, 86. 564 

λύοντες ἰάοθμπι Ρ, 1481, 88. ἀνυχαλῶντες ἴ. οὐ Ἐπιδίαςπ 5 αἰτοαὰθ 

ἀη Ιθ60. ἀναχαιῶντες Ὗ. : 

24 ἃ. λίπ 1... οἱ αλλ υδὴ λίπος . ξηρανϑέντος ἵ, 6χ Ἐπι- 
βίδίῃϊο Ρ. 1481, 9.: ῥανθέντος ΒΌΘΥ οἱ Ἐπιϑεδεμια5. Ρ. 824, 37. 

ἀπεσχληρυμμένα) ἀπεσκληρυμένω ἵ,. ἀπεσκληρημένα Ο. ἀπεοκληρύν- 
ϑαν τὰ σώματα Εἰιδίας 5 ». 1481, 9. 564. κατεοχληρυμένα γενέοϑαυ 

τὰ σώματω ἰάθπι Ρ. 824, 957. σκοπιῆς] σκοπῆς Β. ἑδρῶ Πα, 

χ, 72. μηρούς) μακρούς ΒΟΏ. 
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Θυμῆρες: χεράσασα χατὰ χρατός τε χαὶ ὥμων. 
ε αἱ γὰρ. ἐμβάσεις περιχεχυμένου πανταχόϑεν τοῖς πόροις τοῦ 
ὕδατος φράττουσι τὴν τῶν ἱδρώτων ἔκκρισιν, καϑάπερ ἂν 
εἴ τις ηϑμὸς εἰς ὕδωρ βληϑὴ" διέ ἔξεισι γὰρ οὐδὲν, εἰ μή 
τις αὐτὸν μετεωρίσας τοῖς πόροις ἀναψυχὴν χαὶ διέξοδον 

εἰς τὸ ἔξω παράσχη, ὡς “Ἀριστοτέλης εἴρηκεν ἐν τοῖς φυ- 
σικοῖς προβλήμασι ζητῶν Διὰ τί οἱ ἱδροῦντες, ἐπὰν ἔλϑω- 
σιν εἰς ϑερμὸν 1) ψυχρὸν ὕδωρ, οὐκ ἔτι ἱδροῦσιν, ἕως 
πάλιν ἐπανέλϑωσιν ἀπὸ τῶν ἐιιβάσεων. 

45. Παρετίϑετο δὲ τοῖς ἥρωσι δειπνοῦσι. καὶ λάχανα. 
ὅτι δὲ οἴδασι τὰς λαχανεί ἰὰας δῆλον ἐκ τῶν παρὰ νείατον 
ὄρχον κοσμητῶν πρασιῶν. ἀλλὰ μὴν καὶ τοῖς χαχοχυμο- 
τάτοις κρομύοις ἐχρῶντο" .»» Ἐπὶ δὲ χρόμυον ᾽ ποτῷ διμον." 

ἐπιμελουμένους δὲ αὐτοὺς εἰσάγει χαὶ τῶν ἀκροδρύων" 
45.» θγχνη γὰρ ἐπ᾿ ὕγχνῃ που. γηράσκει, σῦχον δ᾽ ἐπὶ σύκῳ."“ 

διὸ καὶ τῶν δένδρων τὰ μὲν καρποφόρα χαλὰ προσαγο- 
᾿θεύει" »Ἔνϑα δένδρεω χαλὰ πεφύκει, ὄγχναι χαὶ ῥοιοὶ 
χαὶ μηλέαι.“ τὰ δ᾽ εἰς ξυλείαν εὔϑετα μαχρὰ, τοῖς ἐπε- 

ϑέτοις τὰς χρήσεις διαστέλλων" 

Ἔνϑα δένδρεα “μαχρὰ πεφύχει, 
ΡΟ Υς τ᾽ αἴγειρός "Ἢ - ἐλάτη τ᾽ ἣν οὐρανομήκης. 

ἀρχαιοτέρα δ᾽ ἣν καὶ τῶν Τρωιχῶν ἡ τούτων χρῆσις. 
Τάνταλος γοῦν οὐδὲ ϑανὼν ἀπαλλάττεται τῆς τούτων 

Θυμῆρες] Οαν55. χ, 362. 

24 6. πανταχόϑεν] πώντοϑεν ἘΠιδέαξηϊι5. Ρ. 1481, 61. οἐ ϑυῖδα5 
ἴῃ χαταιονοῦσι. βληϑὴ ΒῈ εἱ Ἐπβίδεμει5. Ποσοθαίαν βληϑείη. δ 01-- 

Ὧλ5 βληϑείς. οὐδὲν δομυν οῖσῃ. ἰαοϊίο. ον θα οὐϑὲν οοπ56η- 

ἐἰοπέρ Β. εἰ ΒΟ. εξ ̓ιδέδίμιι5. ἢν Υ],, τοῖς, ἥρωσι ἴ,. ἥρωσιν 
εᾺ «γιά. αα 20 ς. 

24 ξ. παρὰ νείατον] Οἶγϑϑ. η΄, 127: καὶ τοῖς κακοχυμωτάτοις 

ΥΙ.. καὶ ἐγκακοχυμοτάτοις Ὁ. Ἐὼζχ Β. δποίαίαπι χαχοχυμοτάτοις τοῖς κρο- 

μύοις, αὐ ποὸπ ἃρρᾶγϑαξὲ πέγεπι τοῖς ἃτίϊ οι] δηΐθ χαχκοχ. οαγθαᾶξ πθοπΠ6. 

ἐπὶ δὲ] ΠΙαα. λ, 0690. ποτοῦ ΒΟΏ. ποτῷ ν].. γι, δά 10 "Ὁ. 

"Ογχνη] Οάν55. η, 11ῦ. ὄγχνη -- ὄγχνῃ Β. Βοιθορδίαν 
ὄχνη --- ὄχνη. ΙΔ. δᾶ 9 6. 

2ῦ ἃ. Ἔνϑα] ἔνϑα ὃὲ δένδρεα μαπρὰ Οᾶν55. ἡ, 114. ὄγχναν 

γὰρ καὶ Β. Βουδοθδίαν ὄχναι καὶ. ἔνϑα ΒΌ. ἔνϑεν Ψ],. ὅϑι Ὁ γ55. 

ε, 298. Τάνταλος] Οάν58. λ, 582. γοῦν] Τιορ οθδέιι οὖν 

ἀπαλλάττεται ΒΟ οὲ Ἐπσδέδιμίι5. ᾿. 1701, 10. ἀπηλλιίτ- 
τέτο Υἴ,. 
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υ ἐπιϑυμίας" εἴπερ ὃ κολάζων αὐτὸν ϑεὸς, προσείων, καϑά- 
πὲρ οἱ τὰ ἄλογα τῶν ζώων τοῖς ϑαλλοῖς ἄγοντες, τοὺς 
τοιούτους καρποὺς. : ἀποκρούεται αὐτὸν τῆς ἀπολαύσεως, 
ὅτε τῆς ἐλπίδος ἐγγὺς ἔλϑοι. καὺ «“Ταἕρτην δ᾽ ᾽Οδυσσεὺς 

ἀναμιμνήσχει ὧν ἔδωχεν αὐτῷ παιδὺ ὄντι" ," Ογχνας μοι 
δῶχας τρισχαίδεκούς καὶ τὰ ἑξῆς. 

46. Ὅτι δὲ καὶ ἰχϑὺῦς ἤσϑιον “Σαρπηδὼν δῆλον ποιεῖ 

ὁμοιῶν τὴν ἅλωσιν πανάγρου διχτύου ϑήρᾳ. καίτοι Εὔ- 
βουλος χατὰ τὴν κωμικὴν χάριν ̓ φηδι παίζων 

ο ᾿Ιχϑὺν δ᾽ “Ὅμηρος ἐσϑίοντ᾽ εἴρηκε ποῦ 
τίνα τῶν ᾿Αχαιῶν; χρέα δὲ μόνον ὥπτων, ἐπεὶ 
ἕψοντά γ᾽ οὐ πεποίηκεν αὐτῶν οὐδένα. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ μίαν ἄλλην ἑταίραν εἶδέ τις 

. αὐτῶν, ἑαυτοὺς δ᾽ ἔδεφον ἐνιαυτοὺς δέχα. 
πικρὰν στρατείαν δ᾽ εἶδον, οἵτινες πόλιν 
μίαν λαβόντες εὑρυπρωχτότεροι πολὺ 

τὴς πόλεος ἀπεχώρησαν ἧς εἷλον τότε. 

οὐδὲ τὸν ἀέρα δ᾽ οἱ ἥρωες τοῖς ὄρνισιν εἴων ἐλεύϑερον, 

ὰ παγίδας καὶ νεφέλας ἐπὶ ταῖς κίχλαις καὶ πελειάσιν ἱστάν- 
τές. ἐγυμνάξοντο δὲ πρὸς ὀρνεοϑηρευτικὴν, χαὶ τὴν πε- 
λειάδα τῇ μηρίνϑῳ χρεμάντερ, ἀπὸ νηὸς ἱστοῦ χαὶ τοξεύ- 
οντὲς ἑχηβόλως εἰς αὐτὴν, ὡς ἐν τῷ ἐπιταφίῳ δηλοῦται. 

παρέλιπε δὲ τὴν χρῆσιν τῶν λαχάνων καὶ ἰχϑύων καὶ 

25 Ὁ. εἴπερ δὴ εἴπερ καὶ Β. προσείων --- τοὺς τοιούτους χαρ-- 
ποὺς (Αδδυθοπιι5. προσιὼν --- τοῖς τοιούτοις καρποῖς Π10τ' δὲ Ἐπ5ία-- 

{Π1π|5. ϑαλλοῖς)ὴ ϑαλοῖς Ὁ. ἀποχρούεται ΨΊ, οἰ Ἐπιπέδίῃ!ι5. 
ἀποχρύψαι ΒΟΏ. ὄγχνας Β. Βουθεθαΐαν ὄχνας. Τῳοοὰ5. 68ὲ Οὐ γ 88. 
ω, 339. Σαρπηδὼν] 1114. ε, 487. τὴν ἅλωσιν] ,., 158. διαιξ 
4ιὶ ἰοϑ'αηξ τὴν ἅλωνα.“ς“ Οἀ5ᾶ}. τὴν ἅλωνα Β. 

2ῦ ο.Ὑ. 1. ᾿Ιχϑῦν δ᾽ “Ὅμηρος ατοίία5 ἴπ ΕἸΧΟΟΓΡ 5 Ρ. 659. ἐχϑὺῦν 
δὲ ποῦ γ᾽ ὅμηρος Κ1,. ἰχϑῦν δέ που ὅμηήρος Β. εἴρηχε ποῦ ατοέϊα5. 
εἴρηκέ γε Ψὶ,. εἴρηκε ΒΟΒ. Ὑ. 2. τίνα] δου θοθδέαι τινὰ. Επι- 

βίδα Ρ. 1720, 90. ἐ. δὲ ποῦ Ὃ. ἐσθ, εἴρηκέ τινα. ΠΥ πὰ 

4. οὐδένα ἄλλον Β. Ψ. 4. ἄλλην] ἀλλ Β. ν. ὅ. αὐτῶν οι. 

Ο, Βαθεπέ ΒΌ. ἑαυτοὺς αὐτοὺς ΒΟΏ. Ψ. 6. στρατείαν] 

οτρατίαν Β, Υ. 8. πόλεος] Πιῖογὶ πόλεως. δ᾽ οὗ δομυνοῖρα. Α"Ὸ- 
τὰΐ οἱ. Ψιά, δὰ 24 6. 

2ὺ ἃ. ἱστάντες) Οὐν55. χ, 902. ἐν τῷ ἐπιταφίωη ΠΙδά. ψ, 

802. παρέλιπε] παρέλιπον Β. 
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- 32 , ’ . Η ι Ὡ 4 . - 
τῶν ὀρνίϑων διά τε τὴν λιχνείαν καὶ προσέτι τὴν ἐν ταῖς 
σχευασίαις ἀπρέπειαν, ἐλάττω χεχρικὼς ἡρωιχῶν καὶ ϑείων 

ἔργων. ὅτε δὲ καὶ ἑφϑοῖς ἐχρῶντο κρέασιν ἐμφανίζει ἐν 
οἷς λέγει ,'Ως δὲ λέβης ζεῖ, κνίσῃ μελδόμενος ἁπαλοτρε- 

6 φέος σιάλοιο.“ χαὶ ὁ χατ Οδυσσέως ἀφεϑεὶς ποὺς βοὺς 
τούτου σημεῖον" πόδα γὰρ βόειον οὐδεὶς ὀπτῷ. καὶ τὸ 
» Κρειῶν δὲ πίνατας παρέϑηχεν ἀείρας παντοίων“ οὐ μό- 
γον τὴν τῶν κρεῶν ἐξαλλαγὴν δηλοῖ, ὡς ὀρνίϑεια, χοίρεια, 
ἐρίφεια, βόεια λέγων, ἀλλὰ τὴν σχευασίαν ὡς ποικίλην 
ἔχοντα. καὶ οὐ μονοειδῇ, ἀλλὰ περιττήν.. ὡς ἀνακύπτειν 
τὰς “Σιχελικὰς καὶ “Συβαριτικὰς καὶ ᾿Ιταλικὰς τραπέζας, 
ἤδη δὲ καὶ Χίας. μαρτυροῦνται γὰρ καὶ Χῖοι οὐκ ἔλαττον 
τῶν προειρημένων ἐπὲ ὀψαρτυτιχῇ. Τιμοχλῆς 

Χῖοι πολὺ 
ρ βγϑρ ες ολμν :- ξ 
ἄριστ᾽ ἀνευρήχασιν ὀψαρτυτιχήν. 

χοιμῶνται δὲ μετὰ γυναιχῶν παρ᾿ ᾿Θμήρῳ οὐ μόνον οἱὲ 
γέοι, ἀλλὰ καὶ οἱ γέροντες, Φοίνιξ τε χαὶ Νέστωρ. μόνῳ 

Μενελάῳ οὐ συνέζευχται γυνὴ, διὰ γυναῖχα γαμετὴν ἧρπα- 
σμένην τὴν στρατείαν πεποιημένῳ. Ὁ 

47. ͵.1]αλαιὸν μὲν οἶνον, ἄνϑεα δ᾽ ὕμνων νεωτέρων“ 
Πίνδαρος ἐπαινεῖ. Εὔβουλος δέ φησιν : 

ἄτοπον δὲ τὸν μὲν οἶνον εὐδοκιμεῖν ἀεὶ 
παρὰ ταῖς ἑταίραις τὸν παλαιὸν, ἄνδρα δὲ 
μὴ τὸν παλαιὸν, ἀλλὰ τὸν νεώτερον. ἦ 

φοΟτὸ αὐτὸ δὲ καὶ ἴάλεξις σχεδὸν ἀπαραλλάχτως, τοῦ σφόδρα 
μόνου κειμένου ἀντὶ τοῦ ἀεί. ὄντως δὲ ὃ παλαιὸς οἶνος οὐ 
πρὸς ἡδονὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς ὑγίειαν προσφορώτε- 

ἰεἱ 

Ὡς δὲ] 1Π|α4. φ, 362. κνίσῃ] ϑουϊθ θαυ κχνίσσῃ. μελδό-: 
ἐίενος} μελδομένη Ὁ. 

20 6. ᾽Οδυσσέως) ὀδυσέως Β. ποὺς βοὺς] Οᾶνπ58.υ, 299. 
τούτου σημεῖον Ὁ. τοῦτο σημαίνει Ἅ1,. τούτου σημαίνει Β. πόδα γὰρ 
βόειον] αταπηπιδέϊου9 ἩΥ πιδηπὶ Ρ- 9524. καὶ πόδα βόειον οὐδεὶς ὀπτᾷ 
Ζίφιλος φησὶν ὃ ᾿᾿ϑηναῖος. Ἑοτί. ὀπτᾷ, ὥς φησιν ὃ ᾿Αϑήναιος. 
«Κρειῶν] Οάγ55. α, 141]. ᾿ λέγων] λέγον ϑομυνοῖρῃ. ᾿Ιταλικὰς 
Ἰατρικὰς Β, 

20 ἴ, Τιμοκλῆς --- ὀψαρτυτικήν οι, Ὑ, αἀάταϊε Γ,. Φοίνιξ τε] 
δου θα θαΐαν Φοῦνίξ τε. γυνὴ οπι. Ὁ, Πίνδαρος] ΟἸΣ ΠΡ. ΨΠΙ, 73. 
ἄτοπον δὲ ΒΟΏ. ἄτοπόν τε Ὑ1,. ἄτοπόν γε Ἐπβέδεμπιβ Ρ. 1422, 48. 

20 ἃ. δὲ ὃ παλαιὸς ΒΟ δὲ Εππέδεμτι5 Ρ. 1449, 106. δὲ παλαιὸς 
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ρος. πέσσει τὲ γὰρ μᾶλλον τὰ σῖτα χαὶ λεπτομερὴς ὧν 
εὐανάδοτός ἔστι, δύναμίν τε τοῖς σώμασιν ἐμποιεῖ, τὸ αἷμά 

τε ἐνερευϑὲς χαὶ εὐανάδοτον χατασχευάζει χαὶ τοὺς ὕπνους 

ἀταράχους παρέχει... ἐπαινεῖ. δὲ “Ὅμηρος τὸν ἐπιδεχόμενον 

ἱκανὴν κρᾶσιν, ὡς τὸν τοῦ Μ]άρωνος. ἐπιδέχεται δὲ πλείω 
χρᾶσιν ὃ παλαιὸς οἶνος διὰ τὸ μᾶλλον ϑερμὸς γίνεσθαι 
παλαιούμενος. ἕνιον. δὲ καὶ τὴν Διονύσου φυγὴν εἰς τὴν. 
ϑάλασσαν οἰνοποιίαν “σημαίνειν φασὶ πάλαι γνωριξομένην. 

ἡδὺν γὰρ εἶναι τὸν οἶνον, παρεγχεομένης ϑαλάσσης. ἕπαι- 

ψῶν δὲ “Ὅμηρος τὸν μέλανα οἰγον πολλάχις αὑτὸν καὶ 

αἴϑοπα καλεῖ. δυναμικώτατος γάρ ἐστι χαὶ μένων ἐν ταῖς 

ἕξεσι, τῶν πινόντων πλεῖστον χρόνον. Θεόπομπος δέ φησι 
παρὰ Χίοις πρώτοις γενέσϑαι τὸν μέλανα οἶνον» καὶ τὸ 

φυτεύειν δὲ χαὶ ϑεραπεύειν ἀμπέλους Χίους πρώτους, μα- 

ϑόντας παρ᾽ Οἰνοπίωνος τοῦ Διονύσου, ὃς καὶ συγῴκισε 
τὴν νῆσον, τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις μεταδοῦναι. ὁ δὲ λευ- 
χὸς οἶνος ἀσϑενὴς χαὺ λεπτός. ὁ δὲ χιρρὸς πέττει ῥᾷον, 
ξηραντιχὸς ὦν. 

48. Περὶ ᾿παλικῶν. οἴγων φησὶν ὃ παρὰ τούτῳ τῷ 

σοφιστῇ 1 αληνός. ὃ Φαλερῖνος οἶνος ἀπὸ ἐτῶν δίχα ἐστὶ 

“πότιμος καὶ ἀπὸ πεντεχαίδεκα μέχρι εἴχοσιν" ὁ δ᾽ ὑπὲρ 

τοῦτον ἐχπίπτων τὸν χρόνον κεφραλαλ) τκὸς χαὶ τοῦ ψευρώ- 
δους καϑάπτεται. εἴδη δ᾽ αὐτοῦ. δύο, ὃ αὐστηρὸς χαὶ 

ὃ γλυχάξων. οὗτος δὲ τοιοῦτος γίνεται, ὅταν ὑπὸ τὸν 
τρυγητὸν νότοι πνεύσωσι, παρ ὁ. καὺ μελάντερος γίνε- 

ται. ὃ δὲ μὴ οὕτω τρυγηϑεὶς αὐστηρός τὲ καὶ τῷ χρώ- 

ματι κιρρύς. καὺ τοῦ ᾿Ἀλβανοῦ δὲ οἴνου εἴδη δύο, ὁ μὲν 
γλυχάζων, ὃ δ᾽ ὀμφαχκίας. ἀμφότεροι δὲ ἀπὸ πεντεχαίδεχαᾳ 

ἐτῶν. ἀχμάζουσι. “Συρρεντῖνος δὲ ἀπὸ. πέντε χαὶ εἴχοσιν 

ΜΙ. δύναμίν τε ΒΟ εἰ Ἐυδέαίμίυ5. δύναμιν δὲ ὙΤ,. κἀς 

ϑὲς) ἐνέρευϑες Ἐπρίαθι5 ἢ. 1449, 18. “Ὅμηρος Οᾶν85.., 197. 

20 ". Διονύσου φυγὴν] Π|84. ζ, 188. παρεγχεομένης} παρεγχεύ-- 

μενον Β. Οἰνοπίωνος) οἰνοποίωνος Β΄. 

20 ς. συνῴχισε] συνῴκησε ὃ. πέττει })9. πέπτει ὙἹ, 

ξηραντικὸς ΒΌΒ. ξηραντικώτερος ΨΤ..- φησὶν ὃ παρὰ ΒΟ. φησὶ παρὰ 

ΨΙ.. μέχοι εἴκοσιν 5. δου θαίαν μέχρις εἴκοσιν. 

260 ἃ. “Συρρεντῖνος) συρεντίνος ΒΟ οοπβίδπέθγ. 
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ἐτῶν ἄρχεται γίνεσϑαι πότιμος. ὧν γὰρ ἀλιπὴς καὶ λίαν 
ψαφαρὸς μόλις πεπαίνεται" καὶ παλαιούμενος σχεδὸν μόνοις 

ἐστὶν ἐπιτήδειος τοῖς χρωμένοις διηνεκῶς. ὁ δὲ Ῥηγῖνος 
6 τοῦ :Συρρεντίνου λιπαρώτερος ὧν χρήσιμος ἀπὸ ἐτῶν πεν- 

τεχαίδεκα. χρήσιμος καὶ ὁ Πριούερνος, λεπτομερέστερος ὧν 
τοῦ Ῥηγίνου ἥκιστά τὲ χαϑαπτόμενος χεφαλῆς. τούτῳ 
ἐμφερὴς ὃ Φορμιανὸς, ταχὺ δὲ ἀκμάζει, χαὶ λιπαρώτερός 
ἐστιν αὐτοῦ. βράδιον δ᾽ ἀκμάζει ὁ Τριφολῖνος, ἔστι δὲ 
τοῦ ΣΣυρρεντίνου γεωδέστερος. ὁ δὲ “Σταταγὸς τῶν πρώτων 
ἐστὶν οἴνων, ἐμφερὴς τῷ Φαλερίνῳ, χουφότερος, οὐ πλη- 
χτιχός. ὁ Τιβουρτῖνος λεπτὸς, εὐδιάπνευστος, ἀκμάζων ἀπὸ 
ἐτῶν δέκα" “ρείττων δὲ γίνεται παλαιούμενος. ὁ “αβιζα- 
ψὸς, ἡδὺς χαὶ λιπαρὸς τῇ γεύσει, μεταξὺ “Ῥαλερίνου χαὶ 

᾿ἀλβανοῦ" ἢ δὲ αὐτοῦ πόσις ἀπὸ ἐτῶν δέχα. ὃ “αυραλὰς δὲ 

χαὺ θλίγος καὶ χάλλιοτος, προσέτι. τε εὔτονος καὶ πὰχὺς, 
Πραινεστίνου δὲ χαὶ Τιβουρτίνου λιπαρώτερος. ὃ. "Μαρρι: 
χὸς δὲ πάνυ αὐστηρὸς, εὐστόμαχος δέ, γίνεται δὲ καὶ περὺ 
τὴν Καμπανίας Κύμην ὃ “καλούμενος Οὐλβανὸς, χοῦφος, 

πότιμος ἀπὸ ἐτῶν. πέντε. ὁ “Ἵγκωνιτανὸς χρηστὸς, λιπαρὸς, 
2 ποῦ αὶ ὡ ὃ Βυξεντῖνος ἐμφερῶς ἔχει τῷ ᾿Αλβανῷ τῷ 

μ᾿ 

μόνοις Βναποκίι5. Τιοροθαξαν μόνος. ,»μόνον ἢ. ρμίο οἱ Ο, φικαηιιίαπα 
ἄἀδ λος φιΐάοηι ᾿ιαι βαἴὶβ διιπὲ οογέι8..“ς ΒΘ νν εἰ Ρἢ. 

20 6. βράδιον] βραδέως Β, Τριφολῖνος} τριφαλῖνος (. 
Ὕ- 
ταν 

, “Στατανὸς] στάτανος (Ὦ. στά Β. σετῖνος Ὑ1.. φαλερίνῳ ΒΟ, φα- 
λέρνῳ Ὑ1,. : 

20 ἢ. ἡδὺς χαὶ ΒΟΏ. ἡδὺς Ὑ1.. ἱφολερίνου ΤΏ, φοἠηουθ Ε. 
φαλέρνου Ὑ1.. ἡ δὲ αὐτοῦ πόσει] ὃ δὲ ἄρχεται τῆς πόσεως ςι, 
δέκ] {Β0. ὃ Ταυρανὸς] ὃ Γαύρανος Τ,. ἃ γαύρανος Ο. ἀγ γαύρανος 
Β. ἀγγαύρανος ὮΥ. εὔτονος] εὔγονος Ὁ. δὲ καὶ Τιβ.] δὲ τιβ. Β. 

δὲ πάνυ Ο. πάνυ ὙἹ,, κοῦφος πότιμος ϑομννοιρ ἢ, ΓΤ ΡΓῚ πό-: 
τίμος κοῦφος. "πέντε] ἕ Β. "Αἀγκωνιτανὸς Τ,.. ὧδ γιυτάνος ΒΥ͂, 

᾿ᾧ »υτάνος σ λιπαρὸς πος ὁ ΒΥ. λιπαρὸς πο ὃ Ὁ. λιπα- 
ρός πως. δ᾽ 1,. Ἱπάϊοανὶ Ιδουπᾶπι. Ἴ 816 ααϊᾷ 5ουίρέαπι ἔαϊ556 σιβοίμν, 
λιπαρὸς, πόσεως ἄρχεται ἀπὸ ἐτῶν Ἐ, νοὶ λιπαρὸς, πότιμος ἀπὸ ἐτῶν Ἐ. 

27 ἃ. βυξεντῖνος ΒΟΌ. βικεντῖνος ΥΤ,. ἐμφερῶς ϑοινν 5}. 

Τρ Ὀδέιι ἐμφερὲς, αιι86 γοχ 'π Ὁ οἀρίία ἐγαποδία δὲ πὶ ἤπθ ἀρ 8 
βογιρία. 
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ὀμφακίᾳ" ἔστι δὲ δυνάμει χαὺ εὐστόμαχος. ὃ Οὐελίτερνος 
δὲ ἡδὺς πινόμενος, εὐστόμαχος" ἴδιον δ᾽ αὐτοῦ τὸ μὴ δὸο- 
χκεῖν ἀπαρέγχυτος εἶναι" ἐμφαίνει γὰρ ὡς ἐμμεμιγμένου αὖ- 
τῷ ἑτέρου. ὁ Καληνὸς κοῦφος, τοῦ᾽ Φαλερίνου εὐστομα- 

χώτερος. εὐγενὴς δὲ καὶ ὁ Καίχουβος, πληχτιχκὸς, εὔὕτονος" 

παλαιοῦται δὲ μετὰ ἱχανὰ ἔτη. ὃ (Ῥουνδανὸς εὔτονος, πο- 

λύτροφος, κεφαλῆς καὶ στομάχου ἅπτεται" διὸ οὐ πολὺς 

ἔν συμποσίοις πίνεται. πάντων δὲ τούτων ὃ ΣΣαβνῖος κου- 
φότερος, ἀπὸ ἐτῶν ἑπτὰ ἐπιτήδειος πίνεσϑαι μέχρι πεντε- 
καίδεχα. ὁ δὲ “Σιγνῖνος μέχρι, ἐτῶν Ἐξ χρήσιμος, παλαιω- 
ϑεὶς δὲ πολὺ χρησιμώτερος. ὁ ΪΝουμεντανὸς ἀκμάζει ταχὺ 
καὶ ἀπὸ ἐτῶν πέντε πότιμός ἐστιν" ἔστε δ᾽ οὔτε λίαν 

ἡδὺς οὔτε λεπτός. ὃ ΣΣπωλητῖνος οἶνος καὶ πινόμενος ἡδὺς 

καὶ τῷ χρώματι γρυσίξζει. Καπυανὸς κατὰ πολλὰ τῷ “Συρ- 
ρεντίνῳ παρεμφερής. ὁ Βαρβῖνος λίαν αὐστηρὸς καὶ ἀεὶ 
ἑαυτοῦ χρείττων γίνεται. εὐγενὴς χαὶ ὁ Καυκῖνος καὶ. τῷ 
«αλερίνῳ ἐμφερής. ὃ Βενεφρανὸς εὐστόμαχος καὶ χοῦφος. 
ὁ ἐν ἸΝεαπόλει Τρεβελλικὸς εὔκρατος τῇ δυνάμει, εὐστόμα- 
χος, εὔστομος. ὃ Ἔρβουλος ἐν ἀρχῇ μέν ἐστι μέλας, μετ᾽ 
αὖ πολλὰ δὲ ἔτη λευχὸς γίνεται" ἔστε δὲ λίαν κοῦφος χαὶ 

τρυφερύς. ὃ Μασσαλιήτης καλός" ὀλίγος δὲ γίνεται, πα- 
χὺς, σαρχώδης. Ταραντῖνος δὲ καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ χλίματος 

τῷ ὀμφακίᾳ. ἔστι δὲ ϑοίτνοῖρη. τῷ ὀμφακίας ἔστι δὲ (Ὁ, Ἐχ Β επο- 
ἐλίοπι ὀμφακίας ἔ δὲ, τὰ ἄρ ἀγέϊουϊο πορθὶβ ποὸπ οοηϑίθέ, [μ6Ρ56- 
Ῥαΐιγ τὸ ὀμφακίας εἶναι, ἔστι δὲ. δυνάμει ΟΠ. Τιοροθδέυτν 

δυνατὸς. Ψιά6 δπποΐξαξίοποπι. ὃ Οὐελίτερνος ϑομννοῖση. ὃ οὐεέν-- 

τερνος ΒΟ. ὁ οὐέτερος ΨΙΠ,, Πκ πιοηιῦτ απῖβ τορογῖο ὃ οὐεοεῖνος, --- ἐπ 

φιϊδεβάασηι οοαϊοίνιιβ βογίρέμηι ὃ οὐέντερος.““ ΟἙΒΔΌΒΟΠΙΙ5. 

φαλερίνου (10, φαλερινοῦ Β. φαλέρνου 1. ἸΚαίκουβος) χέκουβος Β. 
27 Ὁ. μέχρι Β, δοΡδοθδίαν μέχρις. πεντεχαίδεκα] ἑ καὶ ἐ Β. 

“Σιγνῖνος] σίγνινος Ὁ. μέχρι! ϑουιθοθαίαν μέχρις. Ἰγου- 
μεντανὸς} νουμεντάνος Ψ. Ἰγουμεντᾶνος ἴ,. σπωλητῖνος ΒΟΏὮ. σπολε-- 

αἴνος Ὗ. “Σπολητῖνος 1. οἶνος ΒΟ. δὲ οἷνος Ψ].. -“Καπυανὸς) 

Ὡχουανὸς ΒΟ... συρεντίνῳ παρεμφερὴς ΒΟΏ. συῤῥεντίνῳ ἐμφερὴς ΚΤ. 
27 ὁ. Καυκῖνος)] Καυλίνος ἨθτΙΠΙΟΪδι 5. ΒΔ. ΓΒ. φαλερίνῳ 

ΒΟΒΘΙ,. φαλέρνῳ Υ. ἐμφερὴς ἸΙΌΤῚ ΟΠ Π 65: παρεμφερὴς ΘΓ ΒΥΓΟΓΘΠΙ 
εὐϊέῖο Οαβαῦθοηΐ, αοπὶ ἀρουέμπι 688 ποὴ ἢ], 564 ἴῃ ΒΌΡΘΥΟΡΘ 0600 
'παρεμφερὴς ΟΧ 5115 γα. τ ϑεαξιπι ᾿ν1556. Βενεφρανὺς} ϑοτῖ- 
θεραίαν “ενεφράνος. Τρεβελλικὸς) τρεβιλλικὸς ΒΟ. ειασσώ-- 

λιήτης ΒΟΏ. μασσαλιώτης Ψ1.. ᾿ 
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τούτου πάντες ἁπαλοὶ, οὐ πλῆξιν, οὐ τόνον ἔχοντες, ἡδεῖς, 
ἃ εὐστόμαχοι. ὁ δὲ Μαμερτῖνος ἔξω μὲν τῆς Ιταλίας γίνες: 

ται" χαὺ γινόμενος ἐν Σικελίᾳ καλεῖται ᾿Ιωτάλινος. ἡδὺς δ᾽, 
ἐστὶ, χοῦφος, εὕτονος. 

Ὅτι παρ᾽ Ἰνδοῖς τιμᾶται δαίμων, ὡς φησι Χάρης ὃ 

Μυτιληναῖος, ὃς καλεῖται “Σοροάδειος" ἑρμηνεύεται δὲ ᾿Ελ- 
λάδι φωνῇ οἰγοποιός. 

49. “Ὅτι “Ἵντιφράνης που ὃ χαρίεις τὰ ἐξ ἑκάστης πό- 
λεως ἰδιώματα οὕτω καταλέγει 

Ἔξ Ἤλιδος μάγειρος, ἐξ ΄ἄργους λέβης, 
Φλιάσιος οἶνος, ἐκ Κορίνϑου στρώματα, 
ἰχϑῦς Σικυῶνος, «Αἰγίου δ᾽ αὐλητρίδες, 

6 τυρὸς “Σικελικὸς, 

μύρον ἐξ ᾿4ϑηγῶν, ἐγχέλεις Βοιώτιαι. 
Ἕρμιππος δ᾽ οὕτως 

᾿Ἔσπετε γῦν μοι οῦσαι ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἕγουσαι, 
ἐξ οὗ ναυχληρεῖ Διόνυσος ἐπ᾿ οἴνοπα πόντον 
ὅσσ᾽ ἀγάϑ᾽ ἀνθρώποις δεῦρ᾽ ἤγαγε νηὶ μελαίνῃ. 
ἐκ. μὲν Κυρήνης χαυλὸν καὶ δέρμα βόειον " 

5 ἐκ δ᾽ “Ἑλλησπόντου σκόμβρους καὶ πάντα ταρίχη" 
ἐκ δ᾽ αὖ ᾿Ιταλίας χόνδρον καὺ πλευρὰ βόεια" 
καὶ παρὰ Σιτάλχου ψώραν “Ζαχεδαιμονίοισι" 
καὶ παρὰ Περδίχχου ψεύδη ναυσὶν πάνυ πολλαῖς. 

{ αἱ δὲ Συράχουσαι σῦς χαὶ τυρὸν παρέχουσι. 

27 ἃ. ᾿Ιωτάλινος)] ΨΙ46 δηποίδεϊοποπι. ὃ χαρίεις] ὃ χαρίης Β. 
Ἀπέῖρμδπὶ5 ἔγαστηθηέαπι δἰέυ Εἰ αϑέαί 8 Ρ. 970, 584. “Αργους} 

ἄργου Β. “Σικυῶνος σιχκυώνιος Β. 
27 6. ἐγχέλεις Βοιώτιαι Τ,6ρ οθδίαν ἐγχέλυς Βοιώτιαι. Οοπῇ, Λπέϊ-- 

Ῥῃᾶποηι ὙΠ. Ρ. 2985 ε. Ἕρμιππος] ἴπ Φορμοφόροις : νἱάε δὰ 
ν. 20. Ἐχ γυϑυβίθιυβ πούθπὶ ῬΓΪΟΣΙ 5 αὐυδοάδιη αἰΐοτέ Ἐϊιδβία- 
ἐπίι5 Ρ. 261,06. οὕτως] οὕτω Β. Ὑ. 1. Ἔσπετε] νϑτβὰβ Ηο- 
ταϑτῖοι5 ΠΙδα. βι 484. φοἐ 4110]. ν. 3. ἀγάϑ᾽ ἀνθρώποις) ἀγάϑ᾽ 

ἐν ἀνθρώποις Β. ν. 6. ἐκ δ᾽ αὖ] ἐκ δ᾽ αὐτ᾽ Ἰασοθπβῖα5. δά Ἀπέῃο]. 

Ῥαϊαΐ. νο]. 1Π. ρ. 1027. ν. 7. ψώραν ΒΟ. ψώρας ὙΠ. 
«“Ἱακεδαιμονίοισι)] λακεδαιμονίοις Β. ν. 8. παρὰ Περδίκκου] περὺ 

περδίακου Ὁ, ποὴ Επιδέαί 5. παρὰ περδίχου Ὑ1.. γψεύδη δοιννθΊρ, 
Τοροθδίαῦ ψευδῆ, ψεύδεα ἘϊΠαβέδίξῃϊιι5. ναυσὶν] ναυσὶ Β εἰ Βυ- 

5. ἢ 15. 
27 Ὁ Ὗ. 9. σῦς καὶ τυρὸν] καταλέγει (ὃ Ἕρμιππος) ὡς αἱ «Συρεί-- 

κουσαν οἴτον καὶ τυρὸν παρέχουσε Ἐυδέδίμίιι5, παρέχουσι ἴω. 
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10 καὶ Κε ἐρχυραίους ὃ Ποσειδῶν ἐξολέσειε 
γαυσὶν ἐπὶ γλαφυραῖς, ὅτι ἄνδιχα ϑυμὸν ἔχουσι. 
ταῦτα μὲν ἐντεῦϑεν. ἐκ δ᾽ «Αἰγύπτου τὰ χρεμαστὰ 
ἱστία χαὶ βύβλους" ἀπὸ δ᾽ αὖ “Συρίας λιδιωωκόνι 

ἡ δὲ καλὴ Κρήτη χκυπάριττον τοῖσι ϑεοῖσιν" 

15 ἢ “«ἀιβύη δ᾽ ἐλέφαντα πολὺν παρέχει κατὰ πρᾶσιν" 
ἢ Ῥόδος ἀσταφίδας τὲ χαὶ ἰσχάδας ἡδυογείρους. 
αὐτὰρ ἀπ᾿ Εὐβοίας ἀπίους καὶ ἴφια μηλα" 

ἀνδράποδ᾽ ἐκ Φρυγίας, ἀπὸ δ᾽ ᾿Αρκαδίας ἐπικούρους. 
αἱ Παγασαὶ δούλους χαὶ στιγματίας παρέχουσι. 

928 20 τὰς δὲ Διὸς βαλάνους χαὶ ἀμύγδαλα σιγαλόεντα ̓  
Παφλαγόνες παρέχουσι" τὰ γάρ τ᾽ ἀναϑήματα δαιτός " 
Φοινίχη καρπὸν φοίνικος χαὶ σεμίδαλιν" 
Καρχηδὼν δάπιδας χαὶ ποικίλα προσκεφάλαια. 
50. Πίνδαρος δ᾽ ἐν τῇ εἰς Ἰέρωνα 1Π|υϑιχῇ ᾧδῇ 

“πὸ Ταὐγέτοιο μὲν “άχαιναν 
ἐπὶ ϑηρσὶ χύνα τρέχειν πυχινώτατον ἑρπετόν. ᾿ 
“Σύριαι δ᾽ ἐς ἄμελξιν γάλακτος 
αἶγες ἐξοχώταται. »- 
ὅπλα δ᾽ ἀπ᾿ Ἄργεος" ὥρμα 
Θηβαῖον" ἀπὸ τῆς ἀγλαοχάρπου 

παρέχουσαν ΒΟΌΥ͂. Ψ. 10. 11. αἴονε Ἐποίδέμι Ὁ. 1582, 

19. Ὑ.11. ὅτι ἄνδιχα Νίοΐποκία5. ὅτι δίχα ΠΡῚῚ δὲ Ἐπβέδεμιιβ. 

ὅτι δὴ δίχα Οἀδαιθοπαβ. Ροίογας δτιὴ δίχα. Ψ. 17. Εὐβοίας] εὖ- 

βοίης ΒΌ, Ὑ. 190. “αγασαὶ 1,. ταγασαὶ Υ. ν. 20.21. Ευ- 
᾿βέδίῃιυβ ᾿. 1404, 4. 

28 ἃ. Ὁ. 20. εχ Ἐθυπρρὶ Φορμοφόροις (φορμόροις οσοἄ6χ) δἵ- 
ἔοτὲ ἩἨθϑνοπ α5 ἴῃ Ζιεὸς βάλανοι, ΟἸη558 δέ. ἀμύγδαλα σιγαλόεντα 

ποιηϊπαίο ἩΘΙΡΡΟ ἱπέογριοίδέιν Ἐπιβέαίϊα5. Ὁ. 1280, 49., ποὸπ 
ΠΟΠΪπδίο Ρ. 542, 23. 728, 41]. ν. 21. τὰ γάρ τἾ τὰ γὰρ Β. 

εἴ Επ5ὲ: Ρ.. 1404, δ. γιὰ. Οαν»55. «, 152. Υ. 22. Φοινίχη καρπὸν 

Ἰδοοθϑῖα5. δα Απέποϊορ, Ῥαϊαέ, νο]. Π|. ρ. 577, φοινίχη δ᾽ αὖ καρπὸν 
ΒΟΥ. Φοινίχη αὖἡἢ καρπὸν Ἐ.. γ΄. 23. δάπιδας] δάπητας ΒΏ. 
δάπεδας Ὁ. - Πίνδαρος Ἐτάρτη. 33. Ρ. 599. Βοροκῃ. 

Ὑ. 1. 2. «Λάκαιναν --- ἑρπετόν αἴξατε Ἐϊιπέδεμιιι5. Ρ. 1822, ὅ. 
ΨΊ. ταὐγέτου μὲν Ἅ1,. ταυγέτου ὃ μὲν Β. ταυγέτοιο μὲν Ο. γν. 2. 

τρέχειν] τρέφειν Τὰ ιπέα!ῃ 8. Υ. 3. Σκύριαν ἴω. σκύριας (510) Υ΄. 
ν. 4. ἐξοχώταται ΒΟ. ΤΠ οσοθαίαν ἐξοχώτατοι. γ. 0. Πιοροθαίυγ 

Θηβαίων ἀπὸ γᾶς ἀγλαοκάρπου. Σικελίας δ᾽ ὄχημα ---. ϑηβαῖον Ὁ. ἀπὸ 

τῆς ἀγλαοχαρποὺς Ο. ἀπὸ τῆς ἀγλαοκάρπου ΒΒ), σικελίας ὄχημα ΒΟΒ. 
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Ρ Σικελίας “ὄχημα δαιδάλεον ματεύειν. 
Κριτίας δὲ οὕτως 

Κότταβος ἐχ Σιχελῆς ἐστε χϑονὸς, ἐχπρεπὲς ἔργον, 

ὃν σχοπὸν ἐς λάτάγων τόξα χκαϑιστάμεϑα.- 

εἶτα δ᾽ ὄχος “Σἰχκελὸς, κάλλει δαπάνῃ τε κράτιστος. 

Θεσσαλικὸς δὲ ϑρόνος, γυίων τρυφερωτάτη ἕδρα. 
5 εὐναίου δὲ λέχους ἔξοχα χάλλος ἔχει ᾿ 
ΙΜίλητός τε Χίος τ΄ ἕναλος πόλις Οἰνοπίωνος. 

Τυρσηνὴ δὲ ἄρατε εἶ χρυσότυπος φιάλη, 
ο καὶ πᾶς χαλχὸς ὅτις κοσμεῖ δόμον ἔν τινε χρείᾳ: 

10 Φοίνικες δ᾽ εὗρον γράμματα ἠδ ἀνα 

Θήβη δ᾽ ἁρματόεντα δίφρον συνεπήξατο πρώτη" 
φορτηγοὺς δ᾽ ἀχάτους Κᾶρες, ἁλὸς ταμίαι. 

τὸν δὲ τροχοῦ γαίης τε καμίνου τ᾽ ἔχγονον εὕρε, 
χλεινότατον κέραμον, χρήσιμον οἰχονόμον, 

15 ἡ τὸ καλὸν “Διαραϑώνι καταστήσασα τρόπαιον. 

χαὶ ἐπαινεῖται ὄντωβ ὃ ᾿Αττικχὸς κέραμος. Εὔβουλος δέ 

φησι ,,Κνίδια χεράμια, “Ξικελιχὰ βατάνια, ᾿ἸΜεγαρικὰ πι- 
ἃ ϑάχγνια.“ ᾿Αντιφάνης δὲ ,,Νᾶπυ Κύπριον, καὶ σχαμωνίας 

τῆς ΘΟΠυν οἰ μα ΘΌΒΟΤῸ ἰπ τᾶς πιαξαπάαπι, ΠῚ ἀρ] οπᾶππι νἱἀθέιτ, 

Ψ. 7. δαιδάλεον] δαίδαλον ἨδΙΠΙδΠππι5. 

28 Ὁ. οὕτως] οὕτω Β. Ψ. 1. Σικελῆς ἐστι χϑονὸς ἐχπρεπὲς 
ἔργον 1, τοροβυϊέ οχ ΧΥ͂. ρ. 666 Ρ. σικελῆς χϑονὸς ἐχπρεπὲς εἰς ἔργον 
'ΞΒΟΡΥ, Ψ. 2, ὃν σκοπὸν ὁπι. Β. λατάγων] λατάμων Β. 1ἰδτὲ 

λαταγῶν 600. Υ. 3. Σικελὸς] σικελικὸς Β. κάλλει δαπάνη τὰ 
κράτιστος ΟΔΒΔΌΡΟΠιι5. χαλλιδαπάνη τὲ χρατίστη ὙΤ,. χρατίστη] 
κράτιστος Ὁ, «ιοᾶ οέΐαπι ΟΒΔΌΡΟΠΙΙΒ 86 ἡμπυθη 886 αἰξ. χράτιστε Ὁ. 
Ψ. 4. γυίων τρυφερωτάτη] γυωτρυφερωτάτη Β. γν. 8. εὐναίου Τι: 
εὐναΐον Ὑ. ἔξοχα οπι. ΒΟΏ, Ψ. 6. Οἰνοπίωνος] οἰνοποίωνος Β. 

Ὑ. 7. τυρσηνὴ ΒΟΠ). τυρσηνὴν ὙΠ. 
28 ο. Ψ. 9. ὅτις] ὅστις Β, Ψ. 10. γράμματα λεξίλογα 

Βομνν σα, Τὐρτὶ γράμματ᾽ ἀλεξίλογα, ἴπ ψιο ἱπέεγργθίαπάο ορθγᾶπι 
ΡῬεγάϊε Εἰ αδέδεμία5 Ρ. 1771, 406. Ὑ. 12. ἄκάτους Κᾶρες ἁλὸς] 
ἀχάτας ἁλὸς Β, ΟΥ,, 13. τροχοῦ Οαϑδιθοπιι5. ΓΪ ΓΙ τροχὸν. 
γαίης) γαίας ΒΟ. τ΄ ἔχγονον) τέ γόνον Β, Ψ. 1ὅ. αρα- 
ϑῶνι.) μαραϑῶνος ΟὮ. περάμια ἴ,. χεράμεια ΒΟΥ. βατάνια) 

βοτάνια Ὁ. 

28 ἃ. ἴῃ Απερῃδηῖβ νουβῖθιι5 παπι ΓΌσ πὶ νίπουϊα βουγαυνϊέ Ῥ0]- 
Ἰὰχ ΥἹ, 67. 

Κοὶ νᾶπυ Κύπριον καὶ σκυμωνίας ὀπὸν, 
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ὀπὸν, κάρδαμον Μιλήσιον, χρόμμυον “Σαμοϑράκιον, καυ- 
λὸν ἐκ Καρχηδόνος καὶ σίλφιον, ϑύμον Ὑμηήττιον, ὃ ορίγα- 
ψΟν Τενέδιον. ̓: 

51. Ὅτι ὁ οἸερσῶν βασιλεὺς τὸν “Χαλυβώνιον μόνον 

οἶνον ἔπινεν: ὃν φῆσι Ποσειδώνιος χὰν “αμασχῷ τῆς 

“Συρίας γίνεσϑαι Περσῶν αὐτόϑι καταφυτευσάντων τὰς 
ἀμπέλους. ἐν δὲ Ἴσσῃ; τῇ χατὰ τὸν “Ἵδρίαν γψήσῳ, “4γα- 

ϑαρχίδης φησὶν οἶγον γίνεσϑαι ὃν πᾶσι συγκρινόμενον 

καλλίω εὑρίσχεσϑαι. Χίου δὲ οἴνου καὶ Θασίου μέμνηται 
᾿ἐπίλυχος Χῖος καὶ Θάσιος ἡϑημένος.““ χαὶ ἀντίδοτον 
δὲ Θάσιον ἔγχει" 

ο γὰρ λαβόν μου χατοκράγῃ τὴν καρδίαν, 
ὅταν πίω τοῦτ᾽, εὐθὺς ὑγιὴς γίγνεται" 
“Ασχληπιὸς χατέβρεξε. 

χαὶ κάρδαμον Πζιλήσιον καὶ κρόμμυον 

Σαμοθϑρῴκιον, καὶ καυλὸν ἐκ Καρχηδόνος 
καὶ σίλφιον, ϑύμον τε τῶν “ἡμηττίων. 

Θυϊθὺ8 Ῥογβοπιβ ὃχ Αἴμθπᾶθο δάαϊε ὀρίγανόν τε Τενέδιον, Αἴδοιέ 
δυΐοιι ῬΟΙΠῸΧ ΠῸ05 ὙθΊϑὰ8 πο 6χ Απίϊρῃαπρ, βθά οχ Ἐπ|Ρ.1: αἸδιοο 

αθ14. [πη Αἰποπᾶθο 51 αυοά 688 δυ'δέιπι, ααππὶ 15 δὲ ΕᾺΡ]Ὸ δὲ 
Ἀπέϊρβαπθ ἐθβεϊθιβ τπξαΐγ, πᾶθο πιᾶχίπηθ ΡΓΟΌΔΡ118 σογγθοίϊο νἱά6- 
τὰν τ ΠΟΓῸΠὶ ΠΟΠΪ ΠῚ 56 465 ΘΟΠΙ ΠΟ ὨΓΓ. Ἰγᾶπυ] δουιθοθαΐίαν 

γάπυ Πῖο Θὲ δριά ῬΡοΟΙΠσΘμπι. Κύπριον)] Ἰμοροθαΐαν Κύπρου. ,, Κύ-- 
πριον υἱάρίμν" 6886 ἴῃ (,“ς Βομν οΙΡΉ. σκαμμωνίας Τι σκαμωνίας ΒΥ͂, 
κρόμμυον) κρόμυον ἴ,. κρόμυ Β. χρόμιον . -Χαλυβώνιον)] Χαλυδώ-- 

φίος ἀϊοϊεαν δα 6, αὶ 1Πξξορασιιπὶ οὐάο πο ᾿πηρθα!ξ φαοτηῖηι5 Χαλυ- 
βώνιος τρΒεϊξιδίαν. κἂν Ζαμασκῷ)] Ἐππέαξμαβ Ρ. 1499, 04, ἑστό- 
ρηται γὰρ ὅτι ὃ Περσῶν βασιλεὺς τὸν Χαλυβώνιον μόνον οἶνον ἔπινεν, ἐν 

Ζαμασκῷ τῆς “Συρίας γενόμενον Περσῶν αὐτόϑι καταφυτευσάντων ἀμπέ-- 

λους. ἼΙσσῃ 1.. ἴση Υ. 
28 6. καὶ ἀντίδοτον --- κατέβρεξε ΔοοοΒβουιπέ 6Χ Τα ΓΘ Ὶ Ιθ 5 ο061- 

οὐπὶ ΘΟ ΒΘ πὶ ἀρια Βοποέέαπι ΟὉ5. παπιᾶπ. 1. ὃ. ν. 9. δὲ Ὁ. ,[ι Ο 
ΞιρΟΥ ἐπίλυκος 688 5᾽δ τη, φμοΐ τοζογίμν αὐ 6α φιαθ ἴῃ, Ἰπίογονὶ οὐ ηιῦ- 

γιιι8 γυγὶβ ἰἰογὶς δογίρία ἰορμπίμν, “ς ϑοθνν ῖρη. καὶ ἀντίδοτον 
δὲ] ,, 656 καὶ ᾿Αντίδοτος δὲ, 5εἷϊ. φησί. Απιάοιὶ σοηιϊοῖ ποηλοτι ἰθυϊίεγ' 

δογτμρέμηι ἴαΐογο ἀρ ΑΠιοπαοιηι αἰοῦαὶ ΤΡογβοπῖιβ, 8ὲ τϑοίο τμθηιηϊ: 

ἤονβαπ ἤναι ἔρβιηε ἴοσμηι υοϊοδαί..ς ἸΚια ἃ. αὰ Ῥονβοπὶ Ν1566}}. ν. 390. 

καὶ ἀντίδοτον δὲ ϑάσιον ἔγχει Ὁ. καὶ ἀντίδοτον καὶ ἔγχει ϑάσιον 
Οὐ 56] ᾶπιι5. ὃ γὰρ Ο. ὃ γὰρ σουδβο]ίδαι5.. ὃ γὰρ ἂν ἸΔΟΟΌΒΙα8 Ὁ. 
24. λαβόν ϑοῖιιν οῖρἢ. δὲ Ἰαοομβῖι5. ΕἸ }Ὶ λαβών. καταφάγῃ 

ἸΔΟΟΌ515. καταφάγει Ὁ. καταφαγεῖν ΘΟ ΒΓ π8. γίνεταν Ὁ. γίνομαν 
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Πρ ἶνος ““έσβιος, ὃν αὐτὸς ἐποίησεν ὁ Μάρων μοι δοχῶ““ 
β φησὶ Κλέαρχος. 

“Ἱεσβίου « πώματος 
οὐχ ἔστιν ἄλλος οἶνος ἡδίων πιεῖν 

φησὶν 'ἄλεξις. 

Θασίοις οἰναρίοις καὶ «Ἵισβίοις 

τῆς ἡμέρας τὸ λοιπὸν ὑποβρέχει μέρος 
χαὶ γωχγαλίζει. 

ὃ αὐτὸς 
ἩΗδὺς ὁ. Βρόμιος τὴν ἀτέλειαν “Ζεσβίου 
ποιῶν τὸν οἶνον εἰσάγουσιν ἐνθάδε" 

ἢ ὃς ἂν εἰς ἑτέραν ληφθῇ δ᾽ ἀποστέλλων πόλιν͵ 

κἂν χύαϑον, ἱερὰν ἐγγράφω τὴν οὐσίαν. 

Ἔφιππος 

ζιλῶ γε Πράμγιον οἶνον “έσβιον. 

Πολλὴ δὲ “εσβία σταγὼν ἐκπίνεται 
ἄγαν. 

:Αντιφάγης 

Ἔστιν ὄψον χρηστὸν, ἐπαγωγὸν πάνυ, 
οἶνός τε Θάσιος καὶ μύρον καὶ στέμματα. 

"-»-Ὃ 

Ἔν “πλησμονῇ γὰρ Κύπρις, ἕν δὲ τοῖς χαζως 

πράσσουσιν οὐκ ἔνεστιν “Αφροδίτη βροτοῖς. 

Εὔβουλος 
Θάσιον ἢ Χῖον λαβὼν 

ἢ «Δέσβιον γέροντα νεχταροσταγῆ- 

ΤΟΥ ΙΔ Ππ185. Κλέαρχος! ΟἸΘάτοΝΙ ἀϊοέαπι δἤονε Τιβέδί πι5. Ρ, 
1023, 47. -Δεοβίου] Ὅτι ὃ λέσβιος οἶνος ἡδίων τῶν ἄλλων πάν-- 

των, φησὶν ἄλεξις τηαγο, Θχέθυου Ὁ. πώματος) πύματος 1ἰθγ]. δὲ 

πώματος ῬΟΥΒΟΠΙΙ5. οἰναρίοις καὶ “Δεσβίοις Ῥογδοηιι5. Το ρα ἔα 
καὶ “εοβίοις οἰναρίος. τά, 11. Ρ. 47 ἃ. Ὑ.1. δὺς] “Τδύς γ᾽ Ῥον- 
5ΟΠΕ5. «Πεοσβίου] «Δεσβίοις (ἀϑαυθοπιβ. «“έσβιον ῬΟΙΒΟΠΙΙΒ, 

28 ἢ Γ. 8. ὃς ἂν εἰς Ῥογβοπιι8. ὃς δ᾽ ἂν εἰς ὙΤι. ληφϑῆ δ᾽ 

ἀποστέλλων Ῥογδοπιι5. ληφϑῇ ἀποστέλλων ΒΟ, ληφϑῆ γ᾽ ἀποστέλλων 

ὙΠ. ὙΦ. 4. χύχϑον,. κύσϑον Υ. ἐγγράφω ΒΟΌ. ἐγγράφον Υ͂. 

ἐγγράφων Τ,. ἐγγράφομεν ῬΟΥΒΟΠΙΙ5 δά Ατιϑδέ. Νυ. 1072. νΡ. 42, 

Πράμνιον] τρώμνιον Β., πολλὴ δὲὴ Ηδρο οχ 880 1000. Ἔστιν] 
“Πάρεστιν᾽ ΤΑ ΟΡ 515 ρΡ. 20. Ἔν πλησμονὴ -- βροτοῖς.) ϑερᾶγανϊ ἃ 

Ῥιαδοοαομέϊθιια. Ψιά6. ΥἹΙ. Ρ. 270 ε. 
ΑἹΗΕΝΑΕΤ5. 1, 5 
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μέμνηται δὲ οὗτος χαὶ ἱθιϑίου οἴνου ν 
Οἶνον γὰρ μὲ Ψίϑιον γεύσας , 
ἡδὺν ἄκρατον, διμῶντα λαβὼν 
ὕξει παίει πρὸς τὰ στήϑη. 

χαὶ ᾿Αναξανδρίδης »ἹΧοῦς χεκραμένος ἱψϑιϑίου.“ 

209 52, “Ὅτι “Αριστοφάνους τὰς δευτέρας Θεσμοφοριαζού- 

σὰς 4ημήτριος ὃ “Τροιξήνιος Θεσμοφοριασάσας ἐπιγράφει. 

ἐν ταύτῃ ὃ κωμικὸς μέμνηται Πεπαρηϑίου οἴνου 

Οἶνον δὲ πίνειν οὐκ ἐάσω Πράμνιον, 
οὐ Χῖον, οὐχὶ Θάσιον, οὗ Πεπαρήϑιον, 
οὐδ᾽ ἄλλον ὅστις ἐπεγερεῖ τὸν ἔμβολον. 

Τὺ, βουλὸς 

Ὃ «Πευκάδιος πάρεστι χαὺ Μιλήσιος 
οἰγίσχος οὕτω πότιμος. 

“Ἀρχεστράτου τοῦ δειπνολόγου 
Ἢ ΤΪϑ' ὁπόταν πλήρωμα Διὸς σωτῆρος ἕλησϑε, 

ἤδη χρὴ γεραὸν, πολιὸν σφόδρα κρᾶτα φοροῦντα 

οἶνον, ὑγρὰν χαίταν λευκῷ πεπυχασμένον ἄνϑει, 
πίνειν, ἐχ «Ἱέσβου περικύμονος ἐχγεγαῶτα, 

δ τὸν τ ἀπὸ Φοινίκης ἱερᾶς τὸν Βύβλιον αἰνῶ" 

οὐ μέντοι κείνῳ 7) παρεξισῶ αὐτόν. ἐὰν γὰρ 

ἐξαίφνης αὐτοῦ γεύσῃ, μὴ πρόσϑεν ἐϑισϑεὶς, 

εὐώδης μέν σον δόξει τοῦ “1:σβίου είναι 
ς μᾶλλον" ἔχει γὰρ τοῦτο χρόνου διὰ μῆκος ἄπλατον" 

10 πινόμενος δ᾽ ἥσσων. πολλῷ. χεῖνος δὲ δοκήσει 

οὐκ οἴνῳ σοι ἔχειν ὅμοιον γέρας, ἀμβροσίᾳ δέ. 

εἰ δέ τινες σχώπτουσιν ἀλαζονοχαυνοφλύαροι, 

ὡς ἡδιστος ἔφυ πάντων Φοιγίχιος οἶνος, 

οὐ προσέχω τὸν γοῦν αὐτοῖς. 

15 ἔστι δὲ χαὶ Θάσιος πίνειν γενναῖος, ἐὰν ἢ 

ψιϑίου --- ψίϑιον --- τιϑίου ΒΟΏ). ψυ --ΥΙ,, 
29 ἃ. Ν. 2. οὐχὲ Θάσιον] ϑοῦιθοραίαν οὐ Θάσιον. Ψ. 3. ἐπε-- 

γερεῖ ΒΡαμοἸκα5. ᾿. 248. ΤΑΡΥΪ ἐπεγείρει. ἹΠιλήσιος Ἷ,. μιλίττιος 
ΒΟ. μιλήσσιος Υ. οὕτω ΒΟΥ. οὔπω Τ.. 

20 }». Υ'΄. 2. χρᾶτα φοροῦντα Οαβαυθοηυϑ. ΤΡ τὶ χρατοφοροῦντα. 

Υ. 3. ὑγρὰν χαίταν Βταποικίαπ. Γαι ὕ ὑγρᾷ χαίτᾳ. Υ. ὅ. τόν 
τ᾽ ἀπὸ -- ἱερᾶς Β, τὸν δ᾽ ἀπὸ -- ἱρᾶς ΥἹ,. βύβλιον Ὁ. κύκλιον Β. 
Τιοροθαίαν ᾿ύβλινον. ν. 6. ἐὰν) ἀν, ΜΟῸ18. Βουιθοραξαν ἄδιστος. 
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πολλαῖς πρεσβεύων ἐτέων περικαλλέσιν ὥραις. 
οἶδα δὲ χἀξ ἄλλων πόλεων. βοτρυοσταγῇ ἔρνη. 
εἰπεῖν αἰνησαί τε, χαὶ οὐ με λέληϑ'᾽᾽ ὀνομῆναι" 
ἀλλ᾽ οὐδὲν τἄλλ᾽ ἐστὶν ἁπλῶς πρὸς .““έσβιον οἶνον. 

ἃ 0 ἀλλά τινες χαίρουσιν ἐπαινοῦντες τὰ παρ᾽ αὑτοῖς. 

58. Φοινικίου δὲ οἴνου μέμνηται καὶ Ἔφιππος 
Κάρυα, ῥόας, φοίνικας, ἕτερα νώγαλα, 
σταμνάριά τ᾽ οἴνου ας τοῦ “Ῥοινικικοῦ. 

χαὶ πάλιν 
Φοινικίνου βῖχός τίς ὑπανεώγνυτο. 

μνημονεύει αὐτοῦ χαὶ «Ξενοφῶν ᾿Αναβάσει. Μενδαίου δὲ 
Κρατῖνος. 

Νῦν δ᾽ ἢν ἴδῃ ενδαῖον ἡβῶντ᾽ Ἀλϑίο 
οἰγίσκον, ἕπεται χακολουϑεῖ, καὶ λέγε 

Οἴμ᾽ ὡς ἁπαλὸς καὶ λευχός" ἀρ᾽ οἴσει τρία; 
ε Ἕρμιππος δέ που ποιεῖ τὸν Διῤνυσὸν πλειόνων μεμνημένον 

ΜΜενδαίῳ μὲν ἐνουροῦσιν ϑεοὶ αὐτοὶ 

στρώμασιν ἕν μαλακοῖς. Μάνγ γνητα δὲ μειλιχόδωρον 
καὶ θάσιον, τῷ δὴ μήλων ,ἐπιδέδρομεν ὀδμὴ, 
τοῦτον ἐγὼ χρίνω πολὺ πάντων εἶναι ἄριστον 

» 

29 ς. Υ. 16. πρεσβεύων ξτέων περιχαλλέσιν Ῥογδοπαπ. [Γἰρτὶ οἔ 
Ἐππέδεμίυς Ρ. 1449, 13, πρεσβεύων ἑτέρου (ἑτέρου οπι. 1,.) οἴνου περι-- 

χαλλέσιν. Ψ. 190. οὐδὲν} ϑδοιθεθαΐέαν οὐϑὲν. γ. 20. αὑτοῖς] 
ΟΡ αὐτοῖς. 

29 ἀ. φοινικίου ΟὮ,. φοίνιχος Ὑ1,. "Ἔφιππος] 11. Ῥ.- 47 ἅ. εχ 
ἈπΠΕΙΡΠαπΙ5 ΒΒ υιγι ας αἴονέαν Βότρυς, ῥὁόας, φοίνικας, ἕτερά νώγαλα. εἴ 

ΠΡ. 57 6. εχ ΒρΒίρρο “Σταμνάριά τ᾽ οἴνου μικρὰ τοῦ Φοινικιποῦ, { 

φάρια, τοιαῦϑ'᾽ ἕτερα πολλὰ παίγνια. “0 ῥόας] δεῦνοθᾶξιν ῥοιὰς. 

φοίνικας) Τι ΡΘθαίαν φοινέκια. ,,ϑογέρίμσαε σοιηρθηάίμνι ρα 688 ἐπ Ο 

φοίνικας Ξἰσπίβοαϊ.“. Ῥομνν οἸ Ρἢ. γώγαλα Οαβαυθοῦαβ. ΕΠ 1 νωγα- 
λίσματα. οἴνου] Αἀἀδ6 μικρὰ οχ 57. Φοινικίνου) Το ρτία Πές 
ὙΘΥΒῈΒ ἱπ ἔγαριηθπέο ἘΡδΙρρΊ εχ Ἐρμορὶς ΧΙΨ. ῥ. 042 6. υδὲ Προνὶ, 

φοινίχου. ΟΒΔΠθΟΠῚ15. πξγιιθίφα θα. γοϊαϊέ Φοινικικοῦ. ὑπανξώγνυτο 

Οεὲ 042. Τιεσοθδέιν ὑπανεώγνυται. Ξενοφῶν ᾿Αναβάσεῃ Ἡ. 3, 
14. δὲ χρατῖνος ΒΏ). δὲ ὃ χρατῖνος ὙΤ,. ἢν] δου! θαίαν ὧν, 

ἴδη ΒΟΡ. ἴδοι ΥΙ,.. χκἀχολουϑεῖ 1,.. χἀχολουϑῶν ἡ. . λέγει 

λέγεταυ Ό, ᾿ ἐγ εξ 

2909 6. . 1. ἐνουροῦσι καὶ ϑεοὶ Ὑ1.. ἐνουροῦσιν καὶ τοὶ “ϑεοὶ Ὁ α- 

ΒΔ θΟπυ5. ἘΡῸ καὶ ἀρ! θπάμπι μαΐατί, γ..3. ὁδιιὴ] δδιυὴν Β. 

ἤ Ἄ 
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ὅ τῶν ἄλλων οἴνων μετ᾽ ἀμύμονα “Χῖον ἄλυπον. 
ἔστι δέ τις οἶνος, τὸν δὴ σαπρίαν χαλέουσι, 

οὗ. καὶ ἀπὸ στόματος στάμνων. ὑπαγοιγομενάων 
ὅζει ἴων; ὄξει δὲ" ῥόδων, ὅξει δ᾽ σναχίνϑου. 
ὁσμὴ ϑεσπεσία; χατὰ πᾶν δ᾽ ἔχει ὑψιρεφὲς δῶ 

"πὸ ἀμβροσία καὶ νέχταρ ὁμοῦ. τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ γέχταρ. 
τούτου χρὴ παρέχειν πίνειν ἐν" δαιτὶ ϑαλείῃ 
τοῖσιν ἑμοῖσι" φίλοις, τοῖς δ᾽ ἐχϑροῖς ἐκ Πεπαρήϑου. 

φησὶ δὲ Φανίας ὃ ᾿Ερέσιος ἹΜΠενδαίους τοὺς βότρυς ἐπὶ 
τῇ ἀμπέλῳ ῥαίνειν τῷ ἐλατηρίῳ- διὸ ΓΗ εσϑαι τὸν οἶνον 
ΜΕ γὐυυ τῇ 

“Ὅτι ΌΡΕΑ ὑπὸ “βασιλέως ἔλαβε δωρεὰν 
τὴν ἐν εἰς οἶνον, Μαγνησίαν δ᾽ εἰς ἄρτον, 

Μυοῦντα δ᾽ εἰς ὄψον, Περκώτην δὲ καὶ τὴν Παλαίσχη- 
ψμιιν εἰς στρωμνὴν χαὶ ἱματισμόν. ἐχέλευσε δὲ τούτῳ στολὴν 
φορεῖν βαρβαριχὴνς. ὡς καὶ Δημαράτῳ,, δοὺς τὰ πρότερον 

ὑπάρχοντα, καὶ στολὴν᾽ γάμβριον προσϑεὶς, ἐφ᾽ ᾧτε μηκχέτι 

“᾿λληνιχὸν ἱμάτιον περιβάληται. χαὶ Κῦρος δὲ ὃ μέγας 

Πυϑάρχῳ τῷ Κυζιχηνῷ φίλῳ ὄντι ἐχαρίσατο ἑπτὰ πόλεις, 

ὡς φησιν ὃ ᾿Βαβυλώνγοξ ᾿4γαϑοκλῆς, 11]ή͵δασον, Ολύμπιον, 

Καμάντιον, Σχηπτρα, ᾿Αρτύψον, Τορτύρην. ὃ δ᾽ εἰς ὑβ 70} 

τῷ δὴ -- δμὴ αἴΐετε Ἐπ5ίαιϊμία5 Ρ. 1633, 56. Υ.-. 6. --- 10. Επ- 

βίαι ῖα5 ». 1449, 10. Υ. 6. οἶνος τὸν] ΓιὈΡΘ ας, οἶνος ὃν. 

Ὑ. 7. ὑπανοιγομενάων (ΒΔ Βοπιί5. ἀνοιγομενάων ὙΠ]... ἀνοιγομένων Βὶ 

εὐ Εὐυδίδεῃιαϑ. Υ΄ 8. ἴων 1,. ὄων Υ. 

29 ἢ Υ. 9. ὀσμὴ] Δυὲ Βἴο ορονέαϊέ ὁδιιὴ ἀπέ ν. 8. ὀσμή. 
ὑψιρεφὲς) ὑψερεφὲς Β' δὲ ἘπαδέδέμΙα. Ψ. 11. παρέχειν πίνειν 1. 
παρέχειν ἄελ πίνειν ΒΟΏ. τὲ οσομηϊδοΐαγαπι ἴάσοτο ᾿Ιοθαΐ τοῦ παρέχειν 

ἀεὶ πίνειν, ἐν δαιτὶ ϑαλείῃ δ)ά ἩοπιοΥΙ Θχοπιρίαπι ἀθάϊ. ἐν τῇ ϑα- 

λείᾳ ΒΟΘ), ἐν τὴσι ϑαλείης: Ψ1,. Φανίας} φαινίας (, ᾿Ἐρέσιος 

Τ...ἕ ἐρέσοιος Υ͂. ΠΙυοῦντα]. μ' νοῦντα Β. περκώτην ΒΟ οἐ ὰ- 
βίδα 5. Ρ. 840, 49.. περκώπην ΨΙ,. παλαίσκηψυν Ἐ αδἰδέξ τι5. 
ΒοΙθοθδίαν Παλαιοκῆψιν. 

90. ἃ, στολὴν γώμβριον) γάμβρειος στολὴ ϑυϊᾶαπ οχ ποὺ Ιοοο πέ 
νἱἀοίαγ.". προοϑεὶς} προϑεὶς Β. ἐφ᾽ ᾧτε) ἐφῶτε Υ. Κῦρος] 

Ἑδάθπι ΟἿ}13515 ἜἜΠΓΡ πὶ ποταϊπῖθὰ5. παγγαξ Επιβίαίπ5 Ρ. 840, 48. 
1Πηδασον) πήδατον Ὦ, καμάντιον ἸἰΌΓΙ. ᾿Αχκαμάντιον ΤυΡπο- 

θα5. Κάμαν, Τίον Οαβαιθομθ, ᾿καμάντιονν Τίον (δε ο 5. ἐπ 

αὐάρηθ[5. ᾿Αρτύψον] Ἔ ᾿ Ϊ: ' ᾿ ΣΝ 
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φασὶ, χαὶ ἄνοιαν προελϑὼν. τυραννεῖν ἐπεχείρησε τῆς πα- 
τρίδος, στρατιὰν συναγαγών. καὶ οὗ Αὐζικηνοὶ ἐξορμήσαν- 
τὲς ἐπ᾿ αὐτὸν ̓ ἐβοηδρόμουν, πρόκροσσοι φερόμενοι ἐπὶ τὸν 
κίνδυνον. τιμᾶται δὲ παρὰ «“αμψακηγνοῖς ὃ Πρίαπος, ὃ 

Ὁ αὐτὸς ὧν τῷ Διονύσῳ, ἐξ ἐπιϑέτου καλούμενος οὕτως, ὡς 

Θρίαμβος χαὺ Διϑύραμβος. - 
Ὅτι Μυτιληναῖοι τὸν παρ᾽ αὑτοῖς γλυχὺν οἶνον πρύό- 

δρομον καλοῦσιν, ἄλλοι. δὲ πρότροπον. 

55. Θαυμάζεται δὲ χαὶ ὃ Ἰκάριος οἶνος. ὡς. ὍΡΟΝ 

Ἂν Θουρίοις τοὔλαιον, ἕν “Ζέλᾳ φαχοὶ, ι 

, Ἰκάριος οἰγνος, ἐσχάδες Κιμώλεσι, 

γίνεται δὲ ἐν Ἰκάρῳ, φησὶν ᾿Βπαρχίδης, ὃ ̓ Πράμνιος. ἔστι 

δὲ οὗτος γένος τι οἴνου" χαὶ ἔστιν οὗτος οὔτε γλυχὺς οὔτε 

ὁ παχὺς, ἀλλ᾽ αὐστηρὸς καὶ σχληρὸς καὶ δύναμιν ἔχων δια- 
φέρουσαν" οἵῳ ᾿Αριστοφάνης οὐχ ἥδεσϑαι ᾿Αϑηναίους φησὶ 
λέγων τὸν ᾿“ϑηναίων δῆμον οὔτε ποιηταῖς ἡδεσϑαι σχλη- 

ροῖς. χαὶ ἀστεμφέσιν, οὔτε Πραμνίοις σκχληροῖσιν οἴνοις, 
συνάγουσι τὰς ᾿φρῦς τε καὶ τὴν κοιλίαν, ἀλλ ἀνϑοσμέᾳ 

καὶ πέπονι γεχεαροστογεῖ. εἶναι γὰρ. ἐν Ἰκάρῳ φησὶ 2- 

μος Πράμνον πέτραν καὶ παρ᾽ αὐτῇ ῦρος μέγα, ἀφ᾽ οὗ 

τὸν Πράμνιον οἶνον, ὃν καὶ φαρμακίτην τινὰς καλεῖν. ἐκέο-. 
ἃ λεῖτο δὲ ἢ Ἴκχαρος πρότερον ᾿Ιχϑυόεσσα ν διὰ τὸ ἐν αὐτῇ 

τῶν ἰχϑύων πληϑὸος ,.. ὡς χαὶ ᾿Εχινάδες ἀπὸ τῶν ἐχίνων, 

χαὶ ᾿ΙΣηπιὰς ἄχρα ἀπὸ τῶν περὶ αὐτὴν σηπιῶν, ͵ χαὺ 

350 ". Πρίαπος} πρίηπος Ὁ. χαλούμενος 1,. καλουμένου Υ͂. 

πρότροπον ( ΙἀϑΔιθοπα5Β. ΤΥΌΓῚ πρότροπον ἢ πρόδρομον. φακοὶ] 

φαχὴ 11..». 07 Ὁ. Τράμνιος) δου θοθαίαν Πράμνειος. θ 6 Ῥγαπηηϊο 
χα] α οχ Πο0Ο ἸοοῸ ρϑέϊε Εὐιβεαίῖι5. ἡ. 871,18. Θυϊ ἴπ Πρώμνειος 
οοηδίαπέον αΙρΡ πο σιπι ἐθηυϊέ. οὗ δέ φασι, ἰπατξ, πέτραν ἢ ὅρος 
οἰνοφύρον ἐν Ἰκάρῳ τῇ νήσῳ εἶναι, Πράμνην καλουμένην, ἐν ἢ πρῶτον 
ἔφυ ἄμπελος, ἀφ ἧς ὃ οἶνος Πράμνειος. καίτου τούτῳ τῷ λόγῳ διὰ τοῦ « 

ὠφειλὲν ἔχειν τὴν γραφὴν, ὡς ὃ Θύσιος καὺ ὃ Σάμιος, οἷα τοπικὸν" νῦν 

δὲ οὕτω στερεῶς ἔχει τῆς διὰ τοῦ διφϑόγγου γραφῆς ὥστε καὶ Πράμνεος 

ὕπό τινων λέγεται, ὡς χρύσεος χρύσειος καὶ τὰ τοιαῦτα. 

30 ο. ἀλλ᾽ ἀνϑοσμίᾳ), ἀλλ ὀσμίᾳ ἘΒ.. ἐν Ικάρῳ] ἐν νικίᾳ δα1- 
ἀὰ5 ἴῃ Πράμνιος. Σῆμος] ὃ Ζήλιος ἔν τρίτῃ ἀθ 4. δυϊάδδ. 

Πράμνον ὁχ δυϊᾶα ἀεάϊ. Ἰ,οροθαίυν Πράμνιον. ἄφ᾽ οὗ) ἀφ᾽ ἧς 
δυϊάαδβ ΟΠ} 5515 καὶ παρ᾽ αὐτῇ ὅρος μέγα. οἷνον ὃν] ὃν οἴῃ. Ὁ, 
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“«1α) γοῦσσαι νῆσον ἀπὸ τῶν ἐν αὐταῖς λαγιϑῶν, χαὶ ἕτεραι 
Φυκοῦσσαι χαὶ “Τοπαδοῦσσαι ἀπὸ τῶν παραπλησίων. προῦ- 
αγορεύεται δὲ, φησὶν" ᾿Επαρχίδης, ἡ ἄμπελος ἡ τὸν ̓ Ιχᾶ- 

“θιον Ἰράμνιον φέρουσα ὑπὸ τῶν ξένων μὲν “Πρὰ, ὑπὸ δὲ 
τῶν δίων Διονυσιᾶο. Οἰνόη δὲ πόλις ἐν τῇ νήσῳ ἐστί. 

Δίδυμος δὲ Πράμνιόν φῆσιν οἶνον ἀπὸ πρὰμνίας ἀμπέλου 
ε οὕτω χαλουμένης, οἱ δὲ ἰδίως τὸν μέλανα, ἔνιοι δὲ ἐν τῷ 

χαϑόλου τὸν πρὸς παραμονὴν ἐπιτήδειον, οἱονεὶ παραμέ- 
γιον ὄντα, οἱ δὲ τὸν πραὕνοντα τὸ μένος, ἐπεὶ οἱ πιόντες 
προσηγεῖς. 

50. ᾿Επαινεῖ πλικε χαὶ τὸν ἐξ “Ἵκάνϑου πόλεως οἶνον 

λέγων" 

Ποδαπὸς σύ; φράσον! Β. ᾿Αχάνϑιος. Α. εἶτα, πρὸς 
ϑεῶν, 

οἴνου πολίτης ὧν χρατίστου στρυφνὸς εἶ, 
καὶ τοὔνομ᾽ αὐτὸ τῆς πατρίδος ἐν τοῖς τρόποις 
ἔχεις, τὰ δ᾽ ἤϑη τῶν πολιτῶν οὐχ ἔχεις. 

ἔ Κορινϑίου οἴνου Ἴάλεξις μνημονεύει ὡς σχληροῦ 

Οἷνος ξενικὸς παρῆν" ὃ γὰρ Κορίνϑιος 

βασανισμός ἐστι. 
χαὶ Εὐβοϊκοῦ δὲ »Πολὺν πιὼν Εὐβοϊκὸν. οἶνον.“ “Δρχίλο- 
χος τὸν Νάξιον τῷ γέυταρι παραβάλλει" ὃς καί πού φῆσιν 

Ἔν δορὶ μέν μοι μὰξ ζᾳ μεμαγμένη, ἐν δορὶ δ᾽ οἰνὸς 
᾿Ισμαρικός. πίνω δ᾽ ἐν δορὶ χεχλιμένος. 

80. ἃ. «Ζαγοῦσσαι]᾽ λαγοῦσαι Β.. λαγωῶν ΒΟ, λαγῶν ΨΙΤ,. 

φυκοῦσσαι Ὁ. φυκοῦσωαν Νἷ,. «Ποπαδοῦσσαι ϑοπνν εἰρη, ““οπαδοῦσαν 
Ο. λεπαδοῦσαι ΒΥ. «Ἰαπαδοῦσαι Τ,. ΤΙράμνιον)] πράμνειον Β. 

Οἰνοαίων (ἀβδιθοπιι5. οὐγοίων- ΒΟ, οἰνοέων Ψ], δὲ Ἐπί τ Ρ. 871» 

2]. Πράμνιον] πρόώμνειον Β. 

90 6. ἐν τῷ χκαϑόλου Ὁ, ἐν τῷ καϑόλου πώντα Ἐπιδίδίῃῖαβ Ρ. 8571, 
23. ἐν τὴ χαϑόλου ὮΨ1,. οἷονεὶ} οἷον δὲ ΓΟ. ὡς οἷονεὶ Ἐξπαπέαξμῖα 5. 

παραμένιον ΒΟΒΨΙ,.. παραμένειον ἘΠαβέαί! 5 δὲ σαβαυθομὶ οα!-- 

ἐϊοηθ 5. βϑοιπᾶα δὲ ἐδ γα, Ψ. 1. σύ ἘΠἸπιδιοῖα5 δὰ 1 }1Ρ. ΒδρΟΝ.. 

654. Ρ». 94. Τιοροθαξαν εἶ, 

80 , Χορένϑθιος) κορίνϑια Β'. χορινϑία ΟὮ. πιὼν] ποιῶν ΟὮ, 
᾿Αρχίλοχοςἢ ἐϑαδιὰ, 4. Ρ. 11; αἰποοξδι: μον ὁηι. Ὁ. 

μᾶζα) 1ῖθυϊ μάζα. πεμαγμένη) μεμιγμένη Β. ᾿Ιομαρικός] ἰσμα-- 
ρινὸς Β. 



΄ Δ ἅπὉ Ἃλ υἱ “Ὁ »- 

“Στράττις δὲ τὸν “Σχιάϑιον ἐπαινεῖ 
Οἶνος χοκχύζει τοῖς ὁδοιπόροις σιεῖν, 

"μέλας “Σχιάϑιος, ἴσον ἴσῳ χεχραμένος, 
84 “ἡχαιὸς. δὲ τὸν Βι; βλένον ᾿ ᾿Εδεξιοῦτο Βιβλίνου μέϑυος 

ἐχπώματι.“ χαλεῖται δ᾽ οὕτως ἀπό τινος χωρίου οὕτω σπροῦσ- 

αγορευομένου. φησὶ δὲ Φιλύλλιος, ὅτι »Παρέξω “Ἰέσβιον, 
Χῖον σαπρὸν, Θάσιον, Βίβλινον,᾽ Ἰενδαῖον, ὥστε μηδένα 
πραιπαλᾶνο ᾿ἐπίχαρμος δὲ ἀπό τινων ὁρῶν Μιβλίνων φησὶν 
αὐτὸν ὠνομάσϑαι. “Ἀρμενίδας δὲ τῆς Θρᾷάχης φησὶν εἶνκι 

χώραν τὴν Βιβλίαν, ἣν αὐϑις Τισάρην καὶ Οἰσύμην προσ- 
αγορευϑῆναι. ἔπιξ εὐκῶς δὲ ἡ Θρῴκη ἐϑιαυμάξετο ὡς ἡδύοι- 

ν γος. καὶ συνόλως τὰ πλησίον αὐτῆς χωρία. 
ες δ᾽ ἐχ “Τήμνοιο παρέστασαν οἶνον ἄγουσαι. 

Ἵππυς δὲ ὁ “Ρηγῖνος τὴν εἰλεὺν καλουμένην ἄμπελον βιε-: 

βλίαν φησὶ καλεῖσθαι" ἣν “Πόλλιν τὸν «Ἱργεῖον , ὃς ἐβασί- 
λευσε “υρακοσίων, πρῶτον εἰς “Συρακούσας κομίσαι ἐξ 

᾿Ιταλίας. εἴη ἂν οὖν ὃ παρὰ “ΞΣιχελιώταις γλυχὺς χαλού- 

μένος Πόλλιος ὃ Βίβλινος οἶνος. ἐν τῷ χρησμῷ, φησὶν, 

ὁ ϑεὸς ηὐτομιάτισε . 
ν" οἶνον τρυγίαν, ἐπεὶ οὐκ ᾿ἀνϑηδόνα ναίεις, 

κοχχύζει) κοχχίζεν ΒΟ ἢ), ᾿Αχαιὸς] ἀχαιοὶ ΒΟΏ. 

. 91 ἃ. Βιβλίνου Οἀϑαυθοῦι5. βιβλίου ὙΤ,. μέϑυος Ολδαυθο- 
Ἰπι5, μέϑης Ψ1.. μέϑους Β}). ΜΠΤΟν ἐξο βὶ Ὁ συπὶ ὙΠ, ΐο σομδοπῇαί, 

χαλεῖται δὲ οὕτως] χαλεῦτο δ᾽ οὕτως Ἐ. ἐχαλείτοῖ 

φησὶ δὲ ΒΟ. φησὶ δὲ καὶ ὙἹ7,. Φιλύλλιος ΒΒ ηἰκοιμι5. α Τίὶ- 
χηδοιιῖ ἢ. 107. φιλυανὸς ΒΟ), φιλῖνος Ψ1,. Τὼ. ΡΒ νου 5. Ἐσίαὴι 

ΒΘΠΆΡΙΟΥ̓ πὶ ΓΘ] Πα 5 ἀρ 0500, ΡΓΙΒΙΪ 7] ἀρέξω ἕοβιον, Βϑοιη αι Χο -- 

Δίβλινον, ἔθνει ἤ͵ενδαῖον --- κραιπαλᾶν, σαπρὸν Ὁ. Παπ ΕΥ͂., Π. 

διορηιαλιι σοημροη ἰὴ υοίογὶς οοαϊοὶς, φιοηι ομιαο αἰ ἐπίον ἌΣΥΤᾺ 

πξ 
οἰπὶ αἰ 5, σαπρὸν 5ἰ5η σατο οτιξίπαδαϊ.ς Γ(αϑαιβοπηβ Ρ. 70. σὰ 

Ἐ- πα .Β, φυοπιοᾶο ἴῃ Ὦ βογιρίθπι 6556 νἱάθίαν, δχ 4ὰὸ Ὑ 1] ΟΡ αΏ 15 

σεαξ αὐία!, ΤΌΡΠΘΌΙ οαἀϊεῖο Ζ͵]άοσαπρον. μηδέν οΟἷανα, βου ρίστα 

ἀη Β, θοπιροπάϊοβο ἴῃ Ο. 1 οροθαίαν μηδὲν. ᾿ς αὖϑις Τισάρην] ᾿Α4»- 
«ἰσόρην ἢ Τισάρην Οαδαιθοπα8. ᾿ἀντισάρην Βοικο]ῖυ5 δα δερρδβῆυμι 

Βυαπέ. ἴῃ ᾿Αντίσαρω 

591 Ὁ. τὰ πλησίον]. τὰ ἀπὸ πλησίον Ὁ. Ἰγῆες] ἸΠα4. ἡ, 407. 
ἵππυς Β.. Τ,ερ θαύαν “Ἱππίας. Συρακοσίων») δουιθοθαῖυν Συ- 

ρακουσίων. Συρακούσας] συρακόσας Ὁ. οἶνος. ἐν τῷ χεησμῷ 
͵ “ὦ -- 5 ἀρ ΟἋ κ΄ φησὶν ὃ ϑεὸς ηὐτομώτισεν πὶ Ο. Ἰμεσοθαίαν οἶνος. γρησμὸς Πεῖν᾿, 
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ς οὐδ᾽ ἱερὰν Ὑπέραν, ὅϑι χκ' ἄτρυγον οἶνον ἔπινες. 
ὠνομάζετο δὲ παρὰ Τροιζηνίοις, ὡς φησιν ᾿Ἰριστοτέλης ἐν 
τῇ αὐτῶν πολιτείᾳ, ἄμπελος ἀνϑηδονιὰς καὶ “Ὑπεριὰς ἀπὸ 
᾿Ανϑου τινὸς καὶ Ὑπέρου, ὡς καὶ ᾿λϑηφιὰς ἀπὸ “4λϑη- 
φίου τινὸς, ἑνὸς τῶν ““λφειοῦ ἀπογόνων. 

57. “λχμὰν δέ ποὺ ᾿'ἄπυρον οἶμον καὶ ἄνϑεος ὕσδον- 

τὰ φησι τὸν ἐκ ΩΝ λόφων, ὃς ἐστι τόπος “Σπάρτης 

ἀπέχων στάδια ἑπτά: καὶ τὸν ἐκ Δενθϑιάδων, ἐρύματός 
τινος, χαὺ τὸν ἔχ Καρύστου, ὃς ἐστι πλησίον ᾿Αρκαδίας, 
καὶ τὸν ἐξ Οἰνοῦντος, χαὶ τὸν ἐξ ᾿Ονόγλων καὶ Σταϑμῶν. 

ἃ χωρία δὲ ταῦτα τὰ καὶ πλησίον Πιτάνης. φησὶ γοῦν ., Οἶνον 

δ᾽ Οἰγουντιάδην, ἢ 4ένϑιν, ἢ Καρύστιον, ἢ ̓ Ὄνογλιν, 
“:ταϑ μίταν. Ἶ ἄπυρον δὲ εἶπε τὸν οὐχ ἑψημένον" ἐχρῶντο 
γὰρ ἑφϑοῖς οἴνοις. Πολύβιος δὲ διάφορον οἶνον ἐν Καπύῃ 
φησὶ γίνεσθαι τὸν ἀναδενδρίτην καλούμενον, ᾧ μηδένα 
συγκαρίνε σθαι. ““λκίφρων δ᾽ ὁ "Μαιάνδριος περὺ τὴν ᾿Εφε- 
σίαν φησὶν εἶναι ὀδρείαν κώμην, τὴν “πρότερον μὲν χαλου- 
μένην “ητοῦς, νῦν δὲ «““ατωρείαν, ἀπὸ «“Δατωρείας “μα- 

α ζόνος" ἐν ἡ γίνεσθαι τὸν Πράμνιον οἶνον. Τιμαχίδας δὲ ὃ 

Ῥόδιος ὑπόχυτον τινὰ οἶνον ἐν Ῥύδῳ καλεῖ, παραπλήσιον 

31 ο. ὅϑι κ᾽ Βοπννγοῖρι, ὅϑι τ᾽ δυϊάαβΊη ᾿4λϑηφιάς. ΤιοροθαΐαΣ 
ὅϑι γ΄. τῇ αὐτῶν) τὴ αἰτοῦ Β. "Ανϑου] ϑαϊάα5β, Ἂν ϑιη δ 

γνεος: ἀπὸ ᾿Ανθηδόνος οἶνος. Ἰάοπι, ᾿“4λϑηφιάς: ἡ ἄμπελος, ἀπὸ "4λ- 
ϑηφίου τῶνος. καὶ ᾿Ανθηδονιὰς καὶ ὙὙπεριὰς ἀπὸ Ὑπέρου καὶ ᾿Ανϑηδόνος. 
χρησμὸς, Πὶν᾽ -- ὅϑι τ΄ ἄτρυγον οἶνον ἔπινες. ἄνθϑεος ὄσδοντα 6Χ 

ΑΙοπᾶπο αἴονε Ἐπεί μα5 ν. 1449, 12. 1033, 51]. στάδια Ὁ. 
ΤΙ ρον αΐξαν οταδίέονς. ἑπτὰ] ὃ Ὁ. Ψοϊαϊε ορίποῦ ζ. χαὶ (καὺ 

οηι, ἢ.) τὸν ἐκ Καρύστου, ὅς ἐστι πλησίον ᾿Αρκαδίας πο ἐγ μδροϑαῖ 

Ῥογβοπυβ. ᾿οροθαπίαν ροβέ -Σταϑμίταν. 

351 ἃ. φησὶ γοῦν] ΤιοφοΡραξαν φησὶν οὖν. Οἰνουντιάδην οἷ-- 
γνουντιάδα ΒΒ. καρύστιον ΒΌΒ). παρύστιον Ψ]. "Ονογλιν} ,. ΗΠ 8}- 

ολῖι8 " Ονίγλιν ( Ονίγλη Νίυδατιι5) εἶδος οἴνου, ἀοοσοηῖμ ἐαητιὴ, τ αῖδ 
οοἰϊοςαίο. ὕπτια βογίρἔιγα γοοίϊον 5ἰϊ, ΡῸ} ἢ ὁ, ποϑδοῖο.ς Ῥούβοπ. 

“Πολύβιος Τὰ δᾶριι. ΠΡ. ΧΆ ΝΙΝ, οἂρ. 1, 1. “νο]. 1}. Ρ. 648, 
ΒΟΒιν ΟΙΡΉ, ἀναδενδροίτην] ἀναδρίτην Βὶ δὲ οἰ ευμις ΠΠΡτόταπι 0. 

ητοῦς ΒῸ δὲ Επι5έδεμιαβ Ρ. 871, 2ὅ. λητουΐ ἃαὲ 5ἰπη116.. απὰ 

Ο. λητουΐδα Ψ, “ητοῖδα ἸἹ,, γὺν δὲ οπι. Ὁ. «Ἱατωρείαν --- 

«“Πατωρείας) “ατόρειαν --- Τατορείας ἘΣασἐ (ἢ 1τι5. 

9.1 6. πράμνιον ΒΟ. πρόμνειον ὙΠ᾿ ο( Τλιδίαι μία. 
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τῷ γλυκεῖ, χαὶ γλύξις δ᾽ οἶνος καλεῖται Ὁ: τὸ ἑψήμα ἔχων, 
Πολύξηλος δὲ αὐτίτην καλεῖ. οἶμον. Πλάτων δ᾽ ὃ κωμικὸς 

χαπνίαν" χάλλιστος “δ᾽ τοὗτος. γίνεται ἕν δενεβεντῷ, «πόλει 

᾿παλίας. ἀμφίας. δ᾽ οἶνος ὃ φαῦλος καλεῖται παρὰ ὩΣωσι- 
χράτει: ἐχρῶντο δ᾽ οἱ ἀρχαῖοι καὶ σπὠματί τινι ἐξ. ἀρωμά- 

τῶν χατασχευαζομένῳ, ὃ ἐχάλουν τρίμμα. Θεόφραστος δὲ 
Ἢ ἐν τῇ περὶ μῳυτῶν ἱστορίῳ φησὶν ἕν “Ηραίᾳ τὴς “ρχαδίας 

. 7ίνεσϑαι οἶνον ὃς τοὺς μὲν ἄνδρας. πινομεγὸς ἐξίστησι, 

τὰς δὲ γυναῖχας. τεχνούσσας ποιεῖ. : περὶ δὲ Κερυνίαν τῆς 
᾿χαΐας ἀμπέλου τε γένος εἶναι ἀφ᾽ ἧς τὸν οἶνον ἔξαμι- 

βλοῦν ποιεῖν τὰς γυναῖκας τὰς ἐγκύμονας " χαν. τῶν. βο- 

τρύων δὲ ̓  φησὶ, φάγωσιν, ἐξαμβλοῦσιν. ὃ δὲ Τροιζήνιος 

οἶνος ἀγόνους; φησὶ, ποιεῖ τοὺς πίνοντας. ἐν Θάσῳ «δὲ 

λέγει ὡς αὐτοὶ ποιοῦσιν οἶνόν τινα ὑπνωτιχὸν καὶ ἕτερον 
ἀγρυπνεῖν ποιοῦντα τοὺς πίνοντας. , 

58. Περὶ. δὲ τῆς τοῦ. ἀνϑοσμίου οἴνου. σχευωσίας ΜΝΣ ᾿ 

γίας ὃ ᾿Ερέσιός φησι τάδε »᾽λεύχεν παραχεῖται ἐπὶ χοῦς 

32 πεντήκοντα εἷς ϑαλάσσης, καὶ γίνεται ἀνϑοσμίας.“. χαὶ πά: 

γλύξις Ι,, γλύτρις γ. τὸ πνεμν τὸ ὕψεμι,. Β. Ἑυπίαειϊαϑ Ῥ. 1385, Ἵ4. 

καὶ τὸ γλυκὺ ἐκ τοῦ γλεῦκος. ὅϑεν καὶ γλεῦξις κατὰ λυ ΩΣ οἶνος πολὺ 

ἕψημα ἔχων, ὃ νῦν σίρινος. ΨΙά6. ἀπποέξαξίοποπι.. αὐτίτην] »ἄντίς 

τὴν υἱήοίμν 6586 ἐμ (.“« οι εἰρη. ἀντίτην Ὑ. Αὐτίτην 1. ,καλεῦ 

οἶνον ΒΟ). χαλεῖ οἶνον ἐν ῥύέδῳ ΨΙΠ,: Βενεβεντῷ] βενιβέντῳ Β ̓ 
τέ τσωΣ ϑυϊα5β ἴῃ χαπνίας οὖ 50}10]. ΑΥιβίορ μη β 65}. 151. 

ἀμφίας Ὁ. ἄμφι Β. ΓΠιοροραΐαγ ἄμφις. Βυ1445, ᾿ἀμφίας: μέτριος 

οἶνος. Ἰνικόστρατος Οἰνοποιῷ καὶ Σωσικράτης. ἀμφίας Θεΐαπι Η Θσυ Ομ τα 8. 

καλεῖταν ἵ,. καλεῖσθαι Ν. κατασκευαζομένῳ) κατασχευᾳζόμε-- 
νον Β. , Θεόφραστος] Ἢ. Ρ. ΙΧ, 18,.10..Ρ.. 324. Βομποῖά, 

31 ἢ Ἡραίᾳ] “Ἡροελείᾳ τὰ ΤΠ ΒΟρΡΗγαβίο; Ἡραίᾳ Αθ]αηιϑ. γ, Ἧς 
ΧΙ, 6. τεκνούοσας Βταποῖκπι5 8) ΒΟΡΠΟΟΙ]15 Τγαοδια, 308. δογῖν 
θεδέαν τεκνούσας. Τὰ ΤΉ ΟρΡΗ ἀδέο Εἰδὺὶ ἀξέχνους. τεχνοποιοὺς ἈΘ118-- 
ππ8.. Ὑ164 6. ἀπηρέδεϊοη θη. Ὁ... Κερυνίαν Τὰ, ἩΠΟΟρΡΗγαβέο.. Ρτὶ δ} 
«Καρυνίαν, 4111 ΜΚΚαβυνίαν, Ὀϊθὲπᾶ5. (ν01: Ν'΄,φ..77.)} καμμυΐαν., βουιρίασα 
Ἰμέον παμψ Θὲ χκαμβ δὲ χαββ ἀπιρίσια, Κεραυνίϊο ΑΘ] Ια πιι5. κἂν] 
κἄν. αἱ κύνες ΤΠ ΠΘΟΡΗΓαβέιι5:" ὑπύωτιζὰν ΒΌΡ απι. ᾿ΓΕΘορΗγαβίο. 
ὑπνητικὸν ὙΤΠ,. Φανίας Τ,, φαινίας ΒΨ. - παραχεῖταν ΒΟΌ; 

παρεγχεῖται ὙΤ,. ἐπὸ. Ῥασηθθι5. Πα σοθδέαν περὶ, χοῦς Ῥοτ- 
ΒΟΠΙΘ.. χύας ΤΌΡΠΘΡ5. Τιοσουδέιν τοὺς. Σ πεντήκοντα 1 πέντε 
δον οῖσἢ. 4αὶ παρὰ τοὺς πέντε χοῦς εῖς θαλάσσης οοΥτῖσοθαΐ. παρὰ 
οὔἰαπι αι θοηὰ5. οοΐοτα ποῸπ πηι 8. 
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λιν, ἀνϑοσμίας γίνεται ἐκ νέων. ἀμπέλων ἰσχυρότερος ἢ ἐκ 
παλαιῶν.“ ἑξῆς τέ φησι, Τὰς ὀμφακώδεις συμπατήσαν- 
τὲς ἀπέϑεντο᾽ καὶ ἀνθϑοσμίας ἐγένετο“ Θεόφραστος δ᾽ ἐν 

Θάσῳ φησὶ τὸν ἐν τῷ πρυτανείῳ διδόμενον ϑαυμαστὸν εἶναι 
τὴν. ἡδονήν" ἠρτυμέγος )άρ ἔστιν. ,ἐμιβάλλουσι γὰρ εἰς τὰ 

χεράμιω σταῖς μέλιτι φυράσαντες , ὥστε τὴν ὀσμὴν ἀπ᾽ αὐ- 
τοῦ, γὴν δὲ γλυκύτητα ἀπὸ τοῦ σταιτὸς λαμβάνειν τὸν οἶνον. ᾿ 

Ὁ χαὶ ἑξῆς δέ φησιν ., αν τις χεράσῃ σκληρὰν καὶ ᾿εὔοσμον 

μαλαχῷ καὶ ἀόσμῳ, καϑάπερ τὸν Ἡρφακλεώτην 'καὺ τὸν 
᾿Ερυϑραῖον, τοῦ μὲν τὴν μαλακότητα, τοῦ δὲ τὴν εὐοσμίεν 

παρεχομένου“ μυρίνης δὲ οἶνος, χεῖται παρὰ “Ποσειδίππῷῳ 
Δυψηρὸς ἄτοπος ὃ μυρίνης ὃ τίμιος. ὃ 

χαὶ “Ἑρμῆς δ᾽ εἶδος πόσεως παρὰ “:τράττιδι. Χαιρέας δὲ 

ἐν Βαβυλῶνι οἶνόν φησι γίνεσϑαι τὸν χαλούμε γον γέκταρ. 
Ἤ; γὰρ ἔπος τόδ᾽ αἀληϑὲς, ὅτ᾽ οὐ μόνον ὕδατος αἰσαν, ᾿ 

ς΄ ἀλλά τι χαὺ λέσχης οἶνος ἔχειν. ἐϑέλει. 

Οὐ γὰρ ἀπόβλητον “ιονύσιον οὐδὲ γίγαρτον 

ὁ Κεῖός φησι ποιητής. 

32 ἃ. ἐσχυρότερος Ὁ. ἐσχυρώτερος ὙΠ,. τὼς ὀμιφακώδεις ΒΟ). 

τοὺς ὀμφακώδεις ὙΠ. ἐρου ρμωαι περὺ θομῶν 560: Ὁ 1. 2. Ὁ» 

750. Βομηριᾷ. τὰ κεράμια ΒΏ. τὸ χεράμιον. Ψ]), τοὺς κερώμους 

(τὴν ὀσμὴν] Βδοίο τὴν μὲν δομὴν ἴῃ ὙΠ δορΡΗΓδβίο: : 

᾿ς 32 Ἀ. ἐάν τὶς] Αρυὰ ΤἈΘΟΡγαβίαπι, συμβαίνει δὲ τοῦτο καὶ κατὰ 

Ἰὰς τῶν οἴνων μίξεις; οἵον ἐάν τίς ---- εὔσσμιον τοῖο ΒΥ ἐξ ὙΠοο- 
Ῥ εἰ αδεύ8. ἄοσμον 1 ἐχοῖεο τ ϑέθπέσπν Ὁ ΟΝ ΘΙ ΡΉ. εἰαλο 
μη} Β. τ ἀόσμῳ οἷ Ἐπϑς ΟΝ Ἢ ἀραι ΟΧ ῬΝοΟβιιθιϑέο, Τιόβόθαξιν 

ΑΝ δι 

ἐϑόσμῳ οἴ ̓ εὐοτομαχίὰν. : "ἡ μυρίνης δὲ ὀὐοϑῇ ἐσ χὐπιλην μυρτίτης δὲ 

ἢ μυρρίνης οἴνος. ,,ιιδι[ἀιϊο ἰϑία ογα 686 δὰ [ἰδγαγὶβ απ ερτϊοηϊαο 

ἀβυῤίεωονε; πΟΉ οὖ ΑἈΠιοπάοο", ᾿φμὶ βογίμββογαΐ μυρίνης δὲ οἶνος. ̓  Ὥδοίο 

εἰϊάπι :Ῥοϊζιις μυρίϑης ΜΙ, 17. ΞΠοηὶ σον οῖξ -1ὶρ δία. ΤΥ. Ρ. 132. 6. 

χἀρεεῖ πολὺ μᾶλλον. ἢ μυρρίνην; προσεγχέας.“ Ῥουδοί. - ἄτοπος} ἄπο: 

τὸς ΟοΓαῦβ. δ᾽ μυρίνηξ Ῥονδοπια. ΓΘρ Ραίαν ὃ μυρρίν δὶ 

παρὰ ᾿Σε βάνει διὶ Ψψιάο Χο ν- ἘΣ ο., Ἦ γὰρ] Ἦν ἄρ᾽ Ῥοϊδοπαϑβ, 

"ὅτ᾽ οὗ] ὅτι οὐ Β,, ; 

32 ὁ. λέοχης 1. “λεύχης ΒΟΡΥ. Οὐ γὰρ γὙ6] οὐδὲν Βομννο ἢ. 

ΤῊΡΥῚ οὐδὲ γὰρ. Ἡοπιοείοαπι ΠΙαά, γ, 0. οὔτον ἀπόβλητ᾽ ἐστὶ ϑεῶν 
ξρικύδεα δῶρα οοτηραᾶ ας ΟΑΒΔΌΡΟΠΙΙΒ. ὃ Κεος ποιὴτης}" ἘθΥα556 

Βιπιοηϊᾶθβ. (Εσαρτι. 205. Ρ.407. ἀἰαἰδίογ.)  δοέο τποπϑὲ Βοθν ΘΊΒΉ. 

ἐονεαπη ἑαηέαση νου ΙΠΙΟΠΙΪΒ. 6556. νιον, ΡῬΓΙΟΓΟΒ δαΐοηι 

αἰ ηἀθ ρου 05 6586. 
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.59, Τῶν οἴνων ὃ μὲν λευχὸς, ὁ δὲ χιροὸς, ὁ δὲ μέλας. 

χαὶ ὃ μὲν λευχὸς λεπτότατος τῇ φύσει, οὐρητιχὸς, ϑερμὺδ, 

πεπτιχός τε ὧν, τὴν κεφαλὴν ποιεῖ διάπυρον" ἀγωφρερὴβ γὰρ 

ὃ οἶνος. ὃ δὲ μέλας, ὃ μη γλυχάζων, τροφιμώτατος, στυ- 

πτιχός" ὁ δὲ γλυκάξων χαὶ τῶν λευχῶν χαὶ τῶν λιῤρῶν τρο- 

φιμώτατος. λεαίνει γὰδ λατὼὰ τὴν πάδοδὸν, Χαὶ παχύνων 
ἃ τὰ ὑγρὰ μᾶλλον κεφαλὴν: ἧττον παϑενοχλεῖ. ὄντως γὰρ ἡ 

τοῦ γλυχέος οἴνου φύσις ἐγχρονίξει περὶ τὰ ὑποχόνδρια χὰϊ 

πτυέλου ἐστὶν ἀναγωγὸς, ὡς Διοκλῆς καὶ ΤΙοαξαγόρας ἵ ἵστο- 

θοῦσι. Μνησίϑεος δ᾽ ὁ 4ϑηναῖος φήσιν »0 μέλας οἶνός 

ἐστι ϑρεπτιχώτατος, ὃ δὲ λευχὸς οὐρητικώτατὸς χαὶ λεπτός: 

τατος, ὃ δὲ κιρρὸς ξηρὸς χἀὶ τῶν διτίων πεπτικώτερος."“ 
οἱ δ᾽ ἐπιμελέστερον τεϑαλαττωμένοι οἶνοι ἄχραίπαλοί τέ εἶσι 

ὁ χαὶ χοιλίας λύουσιν, ἐπιδάκνουσί τὲ τὸν στόμαχον, ἐμφυ- 
σήσεις τὲ ἐνεργάζονται, καὶ συγχατεργάζονται τὴν τροφήν- 
τοιοῦτος δ᾽ ἐστὶν ὃ τὲ ΜὝύόνδιος καὶ ὁ ἀπὸ Ἁλιχαρνασσοῦ. 
ὃ γοῦν κυγνικὸς ἹΜένιππος, ἁλμοπότιν τὴν ἡπύνδον; φῆσίν. 

ἱχανῶς δὲ καὶ ὁ Κῶος τεϑαλάττωται. χαὶ ὃ “Ῥόδιος δὲ ἐλάτ- 

τονος μὲν χεκοινώνηκε ϑαλάσσης, ὃ δὲ πολὺς αὐτοῦ ἀχρεῖος 

ἐστίν. ὃ δὲ νησιώτης εἴς τε τοὺς πότους ἐστὶν εὖ “περυχὼς 

χαὺ πρὸς τὴν καϑημερινὴν χρῆσιν οὐκ ἀγοίχειος. ὁ δὲ Κυί- 

διος αἵματος γεννητιχὸς. τρόφιμος, χοιλίων εὔλυτον χατα- 

ἢ σχευάζων" πλείων δὲ πινόμενος ἐχλύει τὸν στόμαχον. ὃ δὲ 
«“έσβιος στύψιν μιχροτέραν ἔχει, χαὶ μᾶλλον οὐρεῖται. χα- 
ριέστερος δ᾽ ἐστὶν ὃ Χῖος, χαὶ τοῦ Χίου ὃ χαλούμενος :Αριού- 

σιος. διαφοραὶ δὲ αὐτοῦ εἶσι τρεῖδ. ὃ μὲν γὰρ αὐστηρός 

ἐστιν, ὃ δὲ γλυχάζων, ὃ δὲ μέσος τούτων τῇ γεύσει. αὐτό- 
ἄρατος καλεῖται. ὃ μὲν οὖν αὐστηρὲς εὔστομός ἐστι καὶ μᾶλ- 

λον οὐρεῖται, ὃ δὲ γλυχάζων τρόφιμος, πλήσμιος, χοιλίας 

ΝΥΝ, ΡΝ 

πεπτικής] πεττιχός Ὁ. λεαίνεν γὰρ} λεαίνεν δὲ οι 5... 
92 ἃ. φύσις ἴ,. φησὶν Υ. ἀναγωγὸς] ἀναγωγὴ Β. ἄἀκραί- 

παλοΐί τέ εἰσι] ἄκραίπαλοί εἰσι Ὁ. κοιλίὰς ΒΟ. Τιορορθαΐξασ χοι- 

λίαν. ὙΜιᾶ, δᾶ ΠΙ. Ρ. 121 ἃ, 
82 6. ᾿4λικαρνασσοῦ] δου θεθαίαν ““λυκαρνασοῦ. ἁλμοπότι»] 
ἁλμόποτιν Ὁ. κεκοινώνηκε ΒΒ οἵ ΤΌΡΙΟ βαροι νυ!βαία βουιρέαγα Ὁ. 
Τιερθαΐα τετύχηκε. αἵματος] αἵματος χρηστοῦ δοιννοῖσα, 00]- 
Ἰοία γ. 33 ἃ. ι 

92 ἢ, ᾿Αριούσιος] ἀρυούσιος ΟΠ. ᾿Αρουίσιος ϑδοῖινν ΙΒ}, 
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33 μαλαχτικὸς, ὁ δ᾽ αὐτόχρατος τῇ χρείᾳ μέσος ἐστί. 'χοινῶς 
δ᾽ ὁ Χῖος πεπτιχὸς, τρόφιμος, αἵματος χρηστοὺ γεννητικὸς, 

προδημέστατος , πλήσμιος, διὰ τὸ “παχὺς εἶναι τὴ δυνάμει. 

τῶν δ᾽ οἴνων χαριέστατος ὁ χατὰ τὴν ᾿Ιταλίαν “Αλβανὸς 

χαὶ ὃ (αλερνίτης. ὁ δὲ τούτων πεπαλαιωμένος καὶ κεχρονι- 

χὼς φαρμακώδης ὧν χαροῖ λίαν ταχέως. ὁ δὲ ἀδριανὸς 

καλούμενος εὐπγοῦς, εὐανάδοτος, ἄλυπος τὸ σύνολον. Οὐ ἢ 

γοποιητέον δὲ αὐτοὺς. πρό τινος χρόνου χαὶ εἰς. ἀναπέστα- 

Ὀ μένον τόπον. ϑετέον, εἰς τὸ. διαπγεῦσαι τὸ παχὺ τῆς δυνάμεως 

αὐτῶν. χαριέστατος, δ᾽ οἶνος εἰς παλαίωσιν ὃ ερχυραῖος. 

ὃ δὲ Ζακύνϑιος καὶ. ὁ «Τευκάδιος διὰ τὸ γύψον" λαβεῖν χαὶ 

χκεραλὴν. ἀδικοῦσιν. ὁ δ᾽ ἀπὸ Κιλικίας. ἀβάτης χαλοίμενος 

κοιλίας μόνον ἐστὶ μαλακτικός. Κώῳ δὲ καὶ Μυνδίῳ χαὶ 
«Δλικαρνασσίῳ καὶ. παντὶ τῷ ἱκανῶς τεϑαλ αττωμένῳ. συγάδει 
τὰ σχλῃρὰ τῶν ὑδάτων, οἷα χρηναῖα. χαὶ ὄμβρια, ἐὰν ἢ 

διυλισμένα χαὶ πλείονα. χρόνον χαϑεσταμένα. χρήσιμοι δ᾽ 
ο εἰσὶν οὗτοι ᾿ϑηνησι. καὶ Σιχυῶνι" ἐν ταῦταις γὰρ σχληρὰ 

τὰ ὕδατα. τοῖς δὲ ϑαλασσίοις τῶν οἴνων χαὶ τοῖς παρέχουσιν 

ἱκανωτέραν στύψιν, ἔτι δὲ τῷ Χίῳ χαὶ «“Ζεσβίῳ, τὰ ἀποιό- 

ζατα τῶν ὑδάτων εὐϑετεῖ. 

00. Ὦ γλῶσσα, σιγήσασα τὸν πολὺν χρόνον, 
πῶς δῆτα. τλήσει πρᾶ) ἰ ὑπεξελϑεῖν τόδε; 

η τῆς ἀνάγκης οὐδὲν ἐμβριϑέστερον, 
ὑφ᾽ ἧς τὸ χρυφϑὲν ΠΑ ΡΝ ἀγάκτορον, 

φησὶ “Σοφοκλὴς. 

Αὐτὸς ἐμαυτοῦ ᾿Ιὐλεώς τὸ χαὶ ΠΡΗΡΗΝ ἘΕΡΟΧΩΝ Ὅτι 

ἃ ὁ ῆΠωρεώτης οἶνος ὁ ᾿Αλεξανδρεωτικὸς τὴν μὲν προσηγορίαν 

) 

99 ἃ. παχὺς ϑομυνοῖρη, Γιοροθδίαν πολὺ, 5,» 8εγρἔι 16 σΟΉ!ρΘΉ ἀτιηι 

ιιοά 65ὲ τη ΟἽ πολὺς εἰστίβοανγο ροΐίοβί."ς ἘΒΘΒνν Οἰρῃ. καὶ ὃ ἴ,. ὃ 
καὶ ὃ. ὃ καὶ ΒΟΌ. φαλερνίτης ΒΟΒ. φαλέρνος πος δοοεπέι 
ὙΠ, ΟΣ ἜΘΟΣ : : 

38 Ὁ. τὸ παχὺ ΒΟ. δὲ σαϑαῦθοιὶ φιαοάαηι πιοηιύγαπαθ. τὸ πολὺ 
ΨΠ,. “Αλικαρνασαίῳ ϑού᾿θοθαέξιν ““λικαρνασίῳ. 

39. ο. σκληρὰ δά. ΤΠ... οπι. Υ.. τὰ, ἔδατα ΒΒ. τὰ τοιαῦτα 

ὕδατα ὙΤ.. στύψιν ἔτι δὲ τῷ ΒΟΏ. στύψιν τῷ ΨΙ,. γυ]οώ 

γλῶσοα ΒΟ. εὖ γλῶσσα 1. ὙΥὙ(. 2. τλήοει] δον! θεδαΐαν τλήσῃ- 

ὑπεξελϑεῖν Βυπποῖκίαβ. ἐπεξελϑεῖν. Σοφοκλῆς) Ἐχνάρτ. 9 8. 
ν- 679. Βυπποι. Αὐτὸς --- γενήσομαι] Ἐΐαος. 501185 Ὠαθοὲ Ο ἴῃ 

ΓΘ 6 ἱΠΕΟΓΙΟΣΘ Ταῦ γῸ δάἀδορρία. ᾿Ιόλεως] (οἄοχ ἐώλεως. 



ἘΚΤΊΤΟΥ 4 νύν, 

ἔχει ἀπὸ τῆς ἐν ᾿Ἡλεξανδρείᾳ χρήγης “Μαρείας καὶ τῆς παρ᾽ 

αὐτὴν πόλεως ὁμωνύμου, ἢ πρότερον μὲν ἣν μεγίστη, γῦν 

δὲ κώμης περιείληρε μέγεϑος" τὴν προσηγορίαν λαβοῦσα 
ἀπὸ ίάρωνος, ἑνὸς τῶν μετὰ Διονύσου τὰς στρατείας σε- 

ποιημιένων. πολλὴ δὲ ἢ περὶ "τὴν “7ῆν ταύτην ἄμιπε ἕλος , ἧς 

καὶ ἡ σταφυλὴ πάνυ ἱϑρωϑῆναι εὐστομὸς, χαὶ ὃ γινόμενος 

οἶνος χάλλιστος᾽ λευχὸς τε γὰρ χαὺ. ἡδὺς , εὔπνους, εὐανόά- 

δοτος; λεπτὺς, χκειραλῆς οὐ χαϑιχνούμενος ; διουρητιχός. 

ε τούτου δὲ καλλίων ὃ Ταιγιωτιχὸς χαλούΐμενος. ταινία δ᾽ ἐστὶν 
ἐπιμήκης περὶ τοὺς αὐτοὺς τόπους, ἀφ᾽ ἧς οἱ γινόμενοι οἶνοι 

εἰσὶ μὲν ἤρέιιω ὑπόχλωροι, ἐμφαίνοντες τι ἐν αὑτοῖς λιπα- 
ρὸν ̓ ὃ κατὰ τὴν τοῦ ὕδατος. χρᾶσιν ἄναλ ὕεται κατὰ βραχὺ, 

ὡς χαὶ τὸ μέλι τὸ ᾿ἀττὶχὸν ἀνακιρνάμενον. οὗτος ὃ Ταινίω- ; 

τικὸς πρὸς τῷ ἡδὺς εἶναι ἔχει τι καὶ ἀρωματῶδες ἠρέμα 
ἐπιστῦφον. ἡ δὲ περὶ τὸν Νεῖλον ἄμπελος πλείστη μὲν αὐτὴ, 

Ε ὅσος χαὶ ὃ ποτομός. χαὶ πολλαὺ τῶν οἴνων αἱ ἰδιύτητες 

κατά τε τὰ χρώματα χαὶ τὴν προσφοράν. τούτους δ᾽ ὑπερ 

βάλλει ὃ Ο κατὰ Ἄντυλλαν πόλιν, οὐ μαχρὰν οὖσαν ΤῸΝ 

δρείας, ἧς τοὺς φόρους οἱ τότε βασιλεῖς «Αἰγύπτιοί τε χαὺ 

“Πέρσαι ταῖς γαμεταῖς ἐδίδοσαν εἰς ζώνας. ὃ δὲ κατὰ τὴν 

Θηβαΐδα ποτ δερὰ μάλιστα 0 κατὰ τὴν Κύόπτον πόλιν, οὕτως 

ἐστὶ λεπτὸς καὶ ταχέως πεπτικὸς ὡς καὶ τοῖς πυρεταίγουσι 

διδόμενος μὴ βλάπτειν. 

“Σαυτὴν ἐπαινεῖς ὥσπερ ᾿Φστυδάμας, γύγαι. 
84 ἣν δὲ τραγικὸς ποιητὴς ὃ ἀπστυδάμας. 

38. ἃ. ἔχει Β. Τιορ θέαν ἔσχεν. κώμης Ο,, Τιοροθδΐέαν κώμη. 
περιείληφε ΒΟ. παρείληφε Ψ]1.,.. περιειλήφϑη Ὁ, 51. ὙΠΠΘΡσαμΐο 

ϑ' 
Ππάρ5. μέγεθος ΟΏ. με Β. μέντοι Ὑ1,. Ἐπιδέδεμια5 Ρ. 1623, 49. 
μεγίστη ποτὲ, εἰ καὶ ὕστερον κώμη περιελείφϑη. πάνυ βρωϑῆναι Ὁ. 
᾿μοϑοθαξιν βρωϑῆναι πάνυ. 

33. 6. πρὸς τῷ ΟὮ. πρὸς τὸ ΨΓ,. ἐπιστύφον ΟὮ. ἐπιστύφων 
ΥΙ,. ΑΗ 

33 ἢν καὶ πολλαὶ τῶν οἵνων αἱ ἰδιότητες Τί. χαὶ πολλοὶ τῶν" οἴνων 
ἐδιάζοντες Υ, ὁ κατὰ] ὃ οἱι. Ὁ. Ὠντυλλαν] ΑΌ αἰ 5 βαυρέονϊ-- 
ΡῬὲ5 ᾿νϑυλλα αϊοίξαν, λεπτὸς καὶ εὐανάδοτος] λεπτὸς καὶ εὐανά- 
δοτὸς χαὶ λεπτὸς Β. ὡς καὶ τοῖς ΒΟ), ὡς τοῖς ΨΤ). -Σαυτὴν] ῬΠι- 
Ἰθμηοηΐἶβ γογβὰβ ἀρπᾶ ϑυυϊάδπι ἴπ σαυτὴν δὲ 4105. δ αν ΜΕΙΒΈΚΙπι 
Ρ. 4258. : ; 
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61. Ὅτι ὃ Θεὲ εύπομπος ὃ Χῖος τὴν ἄμπελον ἱστορεῖ εὑ- 
ρεϑῆναι ἐν ᾿θλυμπίᾳ παρὰ τὸν .4Ὺ ἰφειόν". καὶ ὅτι τῆς πλίως 
τόπος ἐστὶν ἀπέχων ὀχτὼ στάδια, ἐν ᾧ οἱ ἐγχώριοι χατα- 
χλείοντες τοῖς Διονυσίοις ἀσλκαῦς λέβητας τρεῖς κενοὺς παρόν- 

των ἀποσφραγίζονται;, καὶ ὕστερον ἀνοίγοντες εὑρίσκουσιν 
οἴνου πεπληρωμένους. “Ελλάνιχος δέ φησιν ἐν τῇ Πλινϑίνῃ 

πόλει, “Ιἰγύπτου πρώτῃ εὑρεϑῆναι τὴν ἄμπελον. διὸ χαὶ " 
ν» Δίων ὃ ἐξ ̓ χαδημίας φιλοίνους φησὶ καὶ φιλοπότας τοὺς 

«Αἰγυπτίους γενέσϑ' αν" εὑρεϑῆναί τε βοήϑημα παρ᾽ αὑτοῖς 
ὥστε τοὺς διὰ πενίαν ἀποροῦντας οἴγου τὸν ἐκ τῶν κριϑῶν 
γενόμενον πίνειν" καὶ οὕτως ἥδεσθαι τοὺς τοῦτον προσφεέρο- 
μένους ὡς καὶ ἄδειν χαὶ ὀρχεῖσϑαι χαὶ πάντα ποιεῖν ὅσα 

τοὺς ἐξοίνους γινοϊιένους. “ΑΙριστοτέλης δέ φησιν ὅτι οἱ μὲν 
ἀπ᾽ οἴνου μεϑυσϑέντες ἐπὶ πρόσωπον φέρονται, οἱ δὲ τὸν 
χρίϑινον πεπωχότες ἐξυπτιάζονται τὴν κεφαλήν" ὃ μὲν γὰρ 

οἶνος καρηβαρικὸς γ ὁ δὲ χρίϑινος καρωτιχός. 

- 

ς 62. Ὅτι δὲ φίλοινοι «Αἰγύπτιοι σημεῖον καὶ τὸ παρὰ 
μόνοις αὐτοῖς ὡς νόμιμον ἐν τοῖς δείπνοις πρὸ πάντων 
ἐδεσμάτων κράμβας ἔσϑειν ἐφϑὰς μέχρι τοῦ δεῦρο. παρα- 
σχευαΐζεσϑαι. καὶ πολλοὶ εἰς τὰς κατασχευαζομένας ἄμε- 
ϑύστους προσλαμβάνουσι τὸ τῆς χράμβης σπέρμα. καὶ ἕν 

ᾧ δ᾽ ἂν ἀμπελῶνι χράμβαι φύωνται, ἀμαυρότερος ὃ οἶνος 
γίνεται. διὸ χαὶ Συβαρῖται, φησὶ Τίμαιος, πρὸ τοῦ πί- 

γεν χράμβας ἤσϑιον. ΄Ἄλεξις 
᾿Εγχϑὲς ὑπέπινες, εἶτα νυνὶ χραιπαλᾷς. 

ἃ κατανίστασον" παύσει γάρ. εἶτά σοι δότω 
ῥάφανόν τις ἑφϑήν. 

34 ἃ. Ὅτι ὃ ΒΟ. Αδοταὲ ὃ. Ὁοηΐ. 1Π. Ρ. 100 6. 12 ἃ. ΤΥ, 

δ θΣ στάδια Ο. Τιεροθαΐιν σταδίους. χαλκοῦς ΒΟ." 

χαλκοῖς . χαλκεῖς Τι. χενοὺς 1,. καινοὺς ΒΟΌΥ. “Πλινϑίνῃ] 

Πλινϑύνη Ἐπιπέδίπιαβ ν. 1695, 17. τ τὰν ἤῃ πρῶτον ἘπιβέδεμἽιι5. 

34. Ὁ. τε βοήϑημα παρ᾽ αὐτοῖς ΒΟ. τε παρ᾽ αὐτοῖς βοήϑημα ὙΤ.. 

“Αριστοτέλης] ἴῃ Τἰῦτο πὲρὲ μέϑης. υἱᾷ. ΣΧ. ρ. 447 Ῥ. ἐξυπτιά-- 

ζονται ἐξυπνιάζονται Β. οὐ 

34 ας. μόνοις] μόνου Β. ἑφϑὰς μέχρι ΒΌ. ἑφϑὰς καὶ μέχρι Ὑ 1, 

ἀμπελῶνι ἀμπέλῳ Ὁ. φύωνται ΟΠ. φύονται Ὑ1].. 

34 ἃ. παύσει) δενιθοθδξι παύσῃ. ἑφϑήν 1,. εὐθύν Υ. 
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Εὔβουλος δὲ πού φησι 
1 ὕναι, 

ῥάφανόν. μι8 γοιιίσασ᾽ εἰς ἐμὲ σὺ τὴν χραιπάλην 
μέλλεις ἀφεῖναι πᾶσαν, ὡς ἐμοὶ δοχεῖς. 

ὅτι δὲ τὴν χράμβην ῥάφανον ἐχάλουν οἱ παλαιοὶ ᾿“πολλό- 

δωρος δηλοῖ 0 Καρύστιος, 

Οἱδ᾽ ὅτι ἄξυ: Ξγ} ῥάφανον, ἡμεῖς δ᾽ οἱ ξέγοι 

χρόμβην, γυναιξὶ διαφέρειν οἴει δὲ τί; 
᾿“ναξανδρίδης" 

᾿Εὰν λούσησθϑε νῦν 
ῥάφανόν τε πολλὴν ἐντράγητε, παύσετε 
τὸ βάρος, διασχεδᾶτε τὸ προσὸν νῦν νέφος 
ἐπὶ τοῦ μετώπου. 

Νιχοχάρης 
Εἰσαύριον ἀντὶ ῥαφάνων ἑψήσομεν 
βαλάνιον"ν" ἵνα νῶν ἐξάγῃ τὴν κραιπάλην. 

ἄμφις 
Οὺχ ἔστιν, ὡς ἔοικε, φάρμακον. μέϑης 
οὐδὲν τοιοῦτον ὡς τὸ προσπεσεῖν ἄφνω 
λύπην τιν΄. οὕτως ἐξελαύνει γὰρ σφόδρα 
λῆρον ὥστε τὰς δαφάνους οὕτω δοκεῖν. 

περὶ δὲ τῆς δυνάμεως ταύτης ἣν ἡ κράμβη ποιεῖ ἱστορεῖ 
χαὶ Θεόφραστος, φεύγειν φάσκων χαὶ ζῶσαν τὴν ἄμπελον 
τῆς ῥαφανοῦυ τὴν ὀδμήν. 

μὲ νομίσασ᾽ ΒΟ. γε κομίσασ᾽ ὝΤ),. Οἵδ᾽ εἰ δ᾽ ΒΟ. ἡμεῖς] 

ὑμεῖς. Ἠθα] δοαπιρίτι5. οἴει δὲ τί 1,. οἴεν τὸ Β. οἴη δὲ τί Υ΄. οι. Ο 

ἔπ 40 Ἰδοῖιπὰ ροϑέ διαφέρειν. 
34 ες. παύσετε] παύσεται Ὁ. ᾿εἰριώβιον δ᾽ Βομτνεῖρη. βαλάνιον 

Β δὲ σδβδυθοηὶ Πἰδυῖ, βαλανεῖον Ψ1.. ἵνα νῷν 1,. ἵν᾽ οὖν Ψ. 

ἐξάγῃ] Τυοροθαίαν ἐξάρῃ. λῆρον ὥστε ΒΟ). λῆρους (810) ὥστε 

λήρους ὥστε 1,. τήνδ᾽ ὥστε λήρους ατοξίυβ ἴῃ Εἰχοοτρέ5 Ρ. 529., αὶ 
πᾶμο ΘΑ] ΡΥ οπιοπαίίοπθπι 6556. δἱέ Ρ. 970. οὕτω] ὄντως 

Αατοέϊιι5. Θεόφραστος] Η. Ρ, ΤΡ. 10, 6. ν». 179. 
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258 Π: αἰ τὰ ας ΧΕ ας Εν ΡΝ, 5 δμ 
Ὁ. πολὺ τῆς ἡμέρας. προσεπιμετρεῖ τῷ ὑπνῳ. οὐχ εἴων 

ει , Ι 

μὲ οἱ λόγοι οὖς ἀπεμνημόνευσας, ὄντες ποικίλοι, ὕπνῳ. 
΄ 3 ἢ - κ 

διδόναι σχολήν. οὐχ. ἀπὸ σχοποῦ τοξεύειν. 
᾿ κα «ες 

Ὅτι τὸν οἶνον ὃ Κολοφώνιος “Νίκανδρος ὠνομάσθαι 
φησὶν ἀπὸ Οἰνέως" ; 

Οἰνεὺς δ᾽ ἐν κοίλοισιν Τα δεπάεσσιν 

οἶνον ἔχλησε. 

φησὶ δὲ χαὶ Μελανιππίδης ὃ ήλιος » Κπώνυμον δέσποτ᾽ 
οἶνον ()ϊγέως." “Ἑκαταῖος δ᾽ ὁ [Μιλήσιος τὴγειἀμπελον ἐν 

» -«“ἰτωλίᾳ λέγων εὑρέ εϑῆναι φησὶ χαὶ τάδε .; ̓ ρεσϑεὺς ὃ 

Δευκαλίωνος ἦλϑεν εἰς «Αἰτωλίαν ἐπὶ βασιλείᾳ χαὶ χύων ἷ ᾽ 

αὐτῷ στέλεχος ἔτεχε" χαὺ ὃς ἐχέλευσεν αὐτὸ κατορυχϑῆναι, 
᾿ ἐπ 3 - - ᾽, ὥ αὶ Ἢ ᾽, Ὺ 2 " Ἐν; 

καὶ ἐξ αὐτοῦ παῖδα Φύτιον ἔχαλεσε. τούτου. ὃ Θινεὺς ἐγέ- 
ι ᾿ῃ " »-Ὁ-΄ 3 ΄ὕ ν᾿ χ Ἁ 

γέτο, χληϑεὶς ἀπὸ τῶν ἀμπέλων" οὗ γαρ παλαιοὶ (φησὶν) 
« 2 ᾿᾿ τ χὰν ͵, 8᾽..Δ8 ΒΝ 

 λληνες οἵνας ἔχάλουν τας ἀμπέλους. Οϊνέως δ᾽ ἐγένετο 
ΕῚ ’ 2 ͵΄ 5 - Σ ἢ 

«Αἰτωλός. Πλατων δ ἐν Κρατύλῳ ἐσυμολογῶν τὸν οἶνον 
ς οἰόνουν αὐτόν φησιν εἶναι, διὰ τὸ οἰήσεως ἡμῶν τὸν νοῦν 

ἐμπιπλᾶν. ἢ τάχα ἀπὸ τῆς ὀνήσεως χέχληται" παρέτυμο- 

᾿Αϑηναίου ἔκ τοῦ “δευτέρου βιβλίου Ὁ. ἐκ τοῦ δευτέρου λόγου. Β΄, χυὶ 
τητιίαίο ΠΌΠΘΓΟ δαπάθπι ἴῃ ΤΟΙ πὶ ΠΟ ἢ 10 1{118 15 ρέϊο-- 

ποπὶ Παθοί. ἐκ τοῦ βιβλίου δευτέρου Υ. 
90 ἃ. “προσεπιμετρεῖ ΒΟΏΥ͂. προσεπιμετρεῖν ἵν, αυᾶ6 Πῖο ἱπέου- 

Ῥαποίοηθηι ἀθουϊέ, ροβαϊξ ρΡοϑέ ποικίλοι. οὐκ. ἀπὸ σχοποῦ το-- 

ξέύειν αὐ διίᾶ οχ Ο, ἴῃ ουϊὰ5 πιαγρῖη 6 ΤαΌΡΟ βογρέα Ἰθρ απέιιτ.. 

᾿γίκανδρος] Ἐτάστη. 22. ρ. 285. δομποιά. Αἴογε δυϊάὰβ π᾿ οἶνος. 
κοίλοιοιν) κοίλοις ΒΟΏ. οἴνον οἴνην Β.. “ Ιελανππίδης 

μελανιπίδης Β. Μήλιος ΒΔΌΓΙοἷὰ5. ΒΡ]. (ἀν. νο], 11, Ρ. 129. δά. 
Ηλῦ]. Το ροθαίυν Πιλήσιος. Ψια. δα ΧΙΥ, ρΡ. 651] ἢὶ ἐπώνυμον 

ΒΟΌΨ. Ἑπώνυμος 1. ὦ δέοποτ᾽ ἍΠ.. ὦ ον. ΒΟΏ. 1π Β. δέσποτα. 

90 Ὁ. βασιλείᾳ] βασίλεια ΒΟ, αὐτὸ Βηιπποῖτῖα8. Τιοροθδίατ 
εὐτὸν. Οἱνεὺς Βαδὶ!, οὐ 14. οἷνος ΒΥ. φησὶν ὁπ. Ο, ἐν 

ρανύλῳ] Ρ. 400 ο. ἨΝῈ. , 
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λογῶν γὰρ, Ὅμηρος τὴν “φωνὴν ὧδέ πώς φησιν » Ἔπειτα 
δὲ χαὶ αὐτὸς ὀνήσεαι, αἴ κε πίῃσϑα. “ χαὺ γὰρ τὰ βοώ- 

ματα ὀνείατα χαλεῖν εἴωϑεν ἀπὸ τοῦ ὀνίσχειν ἡμᾶς. 

2 Οἰἷνόν τοι Μενέλαε ϑεοὶ ποίησαν ἄριστον 

ϑνητοῖς ἀνϑρώποισιν ἀποσχεδάσαι μελεδῶνας. 
ὃ τῶν Κυπρίων τοῦτό φησι ποιητὴς, ὅστις ἂν εἴη. 4ίφι- 
λος δ᾽ ὃ χωμιχός φησιν 

ἃ Ὦ πᾶσι τοῖς φρονοῦσι προσφιλέστατε 
“Τ:όνυσε χαὶ σοφώταϑ', ὡς ἡδύς τις εἶ" 

μ ἀτνς 
ὃς τὸν ταπειγὸν μέγα φρονεῖν ποιεῖς. μογος, 
τὸν τὰς ὀφρῦς αἴροντα συμπείϑ' εἰς γελᾶν, ᾿ 

τόν τ᾿ ἀσϑενὴ τολμῶν τι, τὸν δειλὸν ϑρασύν. 
ὁ δὲ Κυϑήριος Φιλόξενος λέγει ,,Εὐρρείτας οἶνος πάμφω- 

γος." Χαιρήμων δὲ ὁ τραγῳδὸς παρασχευάζειν φησὶ τὸν 
οἶνον τοῖς χρωμένοις γέλωτα, σοφίαν, εὐμάϑειαν, εὐβουλίαν. 

6 Ἴων δ᾽ ὁ Χιός φῆσιν »“ἴδαμον παῖδα, ταυρωπὸν, γέον 

οὐ νέον, ἥδιστον πρόπολον βαρυγδούπων ἐρώτων, οἶνον 
᾿ ἀερσίπνοον, ἀνθρώπων πρύτανιγς, Μνησίϑεος δὲ ἔφη 
36 Τὸν οἶνον τοὺς ϑεοὺς 

30 ο. Ὅμηρος] ΠΙΔ4, ζ, 260. δὲ καὶ] Αρυᾶ Ἠοπιογαπὶ δέ κ᾽. 
δὲ καὶ οεἰαπὶ Βπιβέα εἶπας Ρ. 0640, 6053. ς οΟἷνόν το ὃ δὲ Κύπριος 

ποιητής φησιν οἶνον τον ϑιιϊ4α5 ἴπ οἶνος. οἶα ογὰ ἀπίϊφογηι οοα, 
αὐβογίρξιηι 68[, ἰοβίδιι8 δίορηαπο οἱ Τευϊπῖο, ὁ τῶν Κυπρίων τοῦτό 
φησι ποιητὴς, ὅστις ἂν εἴη.““ ΟΔδαιθοπα8Β. Ἐδᾶοπὶ γϑυθὰ ἴῃ πιᾶγρ,, 
Ὁ γτορϑυίᾶ βιιπέ, απᾶγο ροϑέ υϑύβαμη ΔΙ ΘΓ ΠΙ ἰπϑθ πὶ. 

90 4. Ψ. 1. προσφιλέστατε] προσφιλέστατος Ὁ. Υ. 3. ὃς τὸν 
-- ποιεῖς Το ππορῖπβ δα ῬῃδΙαγίπ Ρ. 108, ὅταν --- ποιῇς ΥΤ,. Κυ- 
ϑήριος δαᾶ. 1,. οπι. Ψ. Εὐρρείτας] εὐρείτας Ὁ, -“Χαϊρή κων 

χοιρήμων Β. εὐμάϑειαν} εὐμαϑίαν τοῖα 1π ἘχοοΙρεΐβ Ρ. 849. 
41 ἐγ πιθέγαπι ἔδοϊε γέλωτα --- εὐβουλίαν. 

“8 6, ἀερσίπγοον ΒΒ 6δἐὲ 1ἰριῖ Οαβαυβδοπίαπί, βου θαίυν ἄξρ.- 
σίπνουν. ἄερσίνοον ΟΔΒΔΌΒΟΠΙΒ, Ζ͵νησίϑεος] ῬΊανα ἢΐο ἐυγθαντξ 
ορ!ἔοτπθ. Νὰπι πὸ Μπδϑποὶ, τηθάϊοὶ Αἰ πίθηϑι5, δαπέ 4] 56- 

«υσπίαν ὙΘΙΒῸΒ, 5644 σοπιῖοὶ ροίΐιβ, [ογέαβϑο ΑἸθχιαῖβ, ααᾶθ οϑέ 
δον ΘΙ ΡΠ ΘΌΒου: οοπίδοέανα δά Χ. μ. 419 6. πὶ οἰυδήάοπι Μηθ81-- 
ἴθι 80 ΑΙοχίάθ πιθπέϊο Πέ: πθ6406 ΟὈ]ᾳαα τἀίοηθ 505 6856 νἱά6- 
τὰν Ῥορέα, πὰρ ἰπ ὙθΓϑ15 βϑουπάμπηι δέ ἀδθοπηιηὶ ἀπδγέαπι {Π|αέα 
ἐβῦ, πϑᾷιρ εἴρηκέ τισι Βουρβῖ586 νϑῦβὰ 16, Ῥγδοίουθα ἱποογέμην 
656 πέγαπι οχέγοιηδ 1118. διὸ καὶ καλεῖσθαι -- καλεῖν εἰαδάθηι β'πε ἃπ 
Αἰἰὰ5 ρΡοείαθ σϑυρᾶ. 

ΛΑΥΠΕΝΑΕυΞ. [- θΘ 
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ϑνητοῖς καταδεῖξαι τοῖς μὲν ὀρϑῶς χρωμένοις 
ἀγαϑὸν μέγιστον; τοῖς δ᾽ ἀτάχτως τοὔμπαλιν. 

10 

Ἐπ- ῷι 

τροφήν τε γὰρ δίδωσι τοῖσι χρωμένοις 
ἰσχύν τε ταῖς ψυχαῖσι καὶ τοῖς σώμασιν" 

εἰς τὴν ἰατρικήν τε χρησιμώτατον" 
καὶ τοῖς ποτοῖς γὰρ φαρμάχοις κεράννυται 

καὶ τοῖσιν ἑλχωθϑεῖσιν ὠφέλημ᾽ ἔχει." 
ἐν ταῖς συνουσίαις τὲ ταῖς καϑ'' ἡμέραν 

τοῖς μὲν μέτριον πίνουσι καὶ χεχραμένον, 
εὐϑυμίαν- ἐᾶν δ᾽ ὑπερβάλῃς, ὕβριν" 
ἐὰν δ᾽ ἴσον ἴσῳ προσφέρῃ, μαγίαν ποιεῖ" 
ἐὰν δ᾽ ἄχρατον, παράλυσιν τῶν σωμάτων. 
διὸ χαὶ καλεῖσϑαι τὸν Διόνυσον πανταχοῦ 

ἰατρόν. ἡ δὲ Πυϑία 
εἴρηκέ τισι Διόνυσον ὑγιάτην καλεῖν. 

5... Βύβουλος δὲ ποιεῖ τὸν Διόνυσον λέγοντα 
᾿" Ὁεῖς 7ὰρ μόνους χρατῆρας ἐγκεραννύω 

τοῖς εὖ φρονοῦσι". τὸν μὲν ὑγιείας ἕνα, 

8 

3 

αν. 2.. 95 ὀνήϊ γ0. ϑνητῶν Ἐὶ, Υ. 4. τοῖοι] τοῖς ΒΕ. 

Υ. 8. ὠφέλημ᾽] ὠφέλειαν Β. ὠφελείαν Ἐ. αυοά πα ΘΕ Γππὶ Γενϑε, 

51 ὠφελίᾳν “ΒΟΥ ΒΟΥ 5. ΠΤ 

θ,.. ΝΜ. 11, εὐθυμίαν" ἐὰν Ῥονγδοηυθ δρυᾶ ἘΚ ΘΈΡΩΣ, δ 
Ασιβίορ. 650. 97. Ρ. 120. εὐθυμίαν φέρεν ἐὰν ΒΟΏ), εὐθυμίαν φέρει 

ἢ ’ φῦ : υ] 

ὅς ̓ξὰν 7. ᾿ς, ἐὰν; δ᾽. ὑπερβάλῃς] ἐὰν δ᾽ ὑπερβαίεις Ἐ,, 

εἰς ὕβριν Β, Ἐππερίαξείυπ ». 1024, 34. λέγει ἐκεῖνος (ὃ ̓ Αϑήναιος) καὶ 

ὅτι ἐὰν ὑπερβάλης τὸν ἐν τῷ κχράματι δηλαδὴ οἶνον, εἰς ὕβριν φέρει" 

ὕβριν] ᾿ 

Ψ 3 
ξὰν δὲ ἴσον ἴοῳ- προσφέρῃ», μανίαν ποιεῖ" ἂν δ᾽ ἄκρατον, παράλυσιν σω--" 
μάτων. διὸ στοχαστέον. τοῦ συμμέτρου. οὕτω γὰρ ἂν μὴ βλαπτομένου" 

τοῦ πίνοντος καλῶς ἂν ὃ᾽ Διόνυσος καλοῖτο ἑατρὸς, ἔτει δὲ καὶ ὑγείας. 
αὔὕτιος, χαϑότι καὶ ἢ “Πυϑία εἴρηκέ τίσ Ζιόνυσον ὑγιάτην καλεῖν, ὅπερ; 

ἐοτὸν: αὔνυγμιά τοῦ "ἐὸν. οἰνὸν ὑγιαστικὸν ξἴναι; 

ΠΡ. 

ΘοΡΙΒοθαίαν, πυϑ 
εἴρηκέν, τισι. 

Ἰῖοθὲ χ 1. .}. Ζ2(2 ς:: 

νὴ ' ὲ ἢ 

προσφέρῃ} προσφέρει Τὶ. ν. 13. ἐὼν ΞΒυαμοϊκίαβ, οἱ. Ρουβο- 

Τὰ Ργ: ἂν. ᾿τῶν. ΒΟΒΈ). τῶν, γε 1... 0. 18. πυϑία Ἐ... 

τ ηαη. ἐγϊπιοέγαι ἐοοογαπε δατρύν- ἥ δὲ Πυϑέϊ 
Ψ. 10. τισι] ΑΓ Θυ θιϑ θιθ,, δὲ σομ Θοΐανανι ἌΟΘΤ 6 

ε Εὔβουλος] ἴπ [αὐυΐα; Ζίιόνυσος ἢ «Σεμέλη ἴπ- 

Υ. 12. ἴσον] ἴσον Ψ],. 

βουϊμέα,, απρᾷ οοαίδοϊε, γούι5 ἴὰ: Ἐχοὸγρεῖβ Ρ. 0649. ΑΠδΥῈ Ποσ᾽ 
Γρασιηδηΐαμ. δυῖϊᾷα5. ἐπ "αἶνος: .. ΟὟ... “γὰρ ΠΡΉΤΕΣ οι 
ὁ τς 
ὑγιείας) ΤῖνῚ ὑγείας. ἔνα] ἕνεχα δι! 88. 

2. 
ἰῷ 
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Υ ὁ κ᾿ ΄ 

ὃν πρῶτον ἐχπίνουσι" τὸν δὲ δεύτερον 
ΕΞ - -" 4 ᾿ 29, εὖ 

ἔρωτος ἡδονὴς τε" τὸν τριτον ὃ ὕπγου, 

5 ὃν ἐχπιόντες οἱ σοφοὶ κεκλημένοι. 
2 "“΄ 3 ες Η ΄ὔ 3 Γ᾽; 

. οἴκαδε βαδίζουσ᾽. ο δὲ τέταρτος οὐχ ἔτι 
« ͵΄ ΄ ΕῚ 3 5ὴ 22. εἴ « « ͵)͵, -“ 

ἡμέτερός ἐστ, αλλ υβρεος" ο δὲ πέμπτος βοῆς" 
τὰ ᾿ , ὧν ς , 

ἕχτος δὲ χώμων" ἕβδομος δ᾽ ὑπωπίων" 
2 27 - «ς 2 2) -"ὋὉ΄ 

ὁ δ᾽ ὄγδοος κλητῆρος" ὁ δ᾽ ἔνατος χολῆς" 
᾿ « κ᾿ - 

10 δέκατος. δὲ μαγίας, ὥστε καὶ βάλλειν ποιεῖ. 
πολὺς γὰρ εἰς ἕν μικρὸν ἀγχεῖον χυϑεὶς ᾿ 
ὑποσχελίζει ῥᾷστα τοὺς πεπωχότας. 

5 ᾿ ν᾿ ᾿ 

ἔχ μὲν ϑυσίας ϑοίνη κα κ, 
5. κι ; ’ δ ἀΣ 8 ΕΠ": κε ΄ 
ἐχ δὲ ϑοίνης ποσις ἐγένετο. .". χάριεν, ὡς γέ μοιε « «. 

ΗΜ 72 “ Ὕ δῚ » ’ 

4. ἐχ δὲ πόσιος κῶμος, ἔχ κώμου ὃ ἐγένετο ϑυανία" 
Ὶ ΄ ΄ 2 Φ Ν᾽ τὰ ΄ 

ἐχ δὲ ϑυανίας δίχη [γένετ᾽, ἐκ δίκης δὲ καταδίκη, 

5 ἐχ δὲ καταδίχης πέδαι τε καὶ σφαχέλος καὶ ζημία. 
2 «ς ν᾿ τ Η͂ ΄ 2 

Πανύασις δ᾽ ὃ ἐποποιὸς τὴν μὲν πρώτην πόσιν ἀπονέμει, 
΄ Ι Ἢ 7 ψ.- ’ β' Ἐ" ΄ 

Χάρισιν Ὥραις χαὶ Διονύσῳ, τὴν δὲ δευτέραν ᾿Α“φροδίτῃ 
κ Ἢ μ“ “ἵ͵, . νὰ Ἢ ΕΣ κ , τ 

χαὶ παλιν Διογυσῳ, Υβρενι δὲ καὶ Ἅ4τῃ τὴν τρίτην. 
4 ἐ Ἃ 

ν. 3: δὲ οπι. 1485. 

90 ς. Υ΄. 58. ἐχπιόντες Ο.. ἐχπίνοντες δυϊᾶα5. 1, Θρο δία εἰσπίνον-- 

τες. Υ. ὁ. τέταρτος ΒΟΌΕ. τέτρατος ΥΙ,. οὐκ ἔτι ϑιυι 485. 

ΤΙ ΌΓΙ οὐκ ἔϑ᾽. Ψ. 7. ἡμέτερος ἘΞ ἴῃ τηᾶΡρῖπο εὐ δ 1485. ἁμέτερος 
ΨΠ. ἐστ᾽] ἔστιν δ 1485. ὕβρεος)] Τιῖθτὶ ὕβρεος. ας 9. 
ὃ δ᾽ ὄγδοος Οἀδαιθοπαθ. 15 τὶ ὄγδοος. ᾿χλητῆρος ΒΊΟΓΘΠ5. ΟἢγΙ- 
᾿βεϊαπιι5 δα ΑΥἰβίορῃ. ὕ68ρ. νυ. 1384. 15τὶ “λήτορος. ἔνατος Υ 

δε Βυϊᾶακ. ἔννατος ἴ,. Ψ. 10. δὲ οπι. 51468. ὥστε καὶ βάλ- 
λειν ὥστ᾽ ἐχβάλλειν ϑιυϊάδ8. Υ. 11. μϑηρὸν οπι. δι14ἃ5. 

δ᾽ ἔφη ΒΟΏ. δὲ φησὶ 1. 

90 ἃ. Υ. 2. χάριεν ὥς γέ μον τη. ἘᾺΝ Ἐχοϊάϊε οτέδββα δο-- 
"εἴ, ὦ Ψ, 3. ἐκ δὲ πόσιος] ἐκ πόσιος διιαϊάβ8. δ᾽ ἐγένετο οὁπι. 
δα 485, ϑυανία --- ϑυανίας] ϑυανεία --- ϑυανείας δ 1445. συανίᾳ -- 
συανίας οατπὰ Οαϑαῦθοπο Βα κομῖ5 δα ΤΙ αοῦπι ν. 202. «οπιρα- 

ταί5 ἨΘϑυ ΟἿ ρ]οβϑὶβ συανία οἱ ϑανία. Ψ, 4. γένετ", ἐκ δίκης δὲ 

καταδίχη δἀάϊάϊε Η, Βέορμδητβ ἴῃ ΤΠΘβαιγ. Ρ. 8927 Β. δά, 1,οπηᾶ, 
-' Ψ. ὅ. χαταδίχης) δίχης ϑυϊ 488, . σφάκελος) σφάκχελλος Ἐ,. 

τὴν τρίτην] Ῥοδὲ πᾶθο ἴπ Ὑ1, βεᾳφυυπέα {Πὰ κατὰ γὰρ τὸν Εὐριπίδην; 
ΟἸ15515 ῬδηΥ 5118. Γρα στη θπέῖ5. α4π86. Πἶρτο ΧΗΪ. βυθδιοοία βαπέ: τὰ 
ΟἿδὲ. δριξοτηθβ οοᾶϊος Ἠσοοβοδοίαπο, Ῥγίπηαϑ εὐτϊαϊε Ἡοδβομο]ῖαβ 

δὰ Ἰοᾶπηῖβ Πθατπᾶβοοπὶ οὐδέϊοποπι (τς, Ψίπαο]. 1088.) Ρ. 98. 
θ᾿ 
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Πανύασίς φησι ἢ 
Τιρῶται μὲν Χάριτές τ᾽ ὥενον καὶ ἐύφρονες Π τρραὶ 
μοῖραν χαὶ Διόνυσος ἐρίβρομος, οἵπερ ἔτευξαν. 
τοῖς δ᾽ ἔπι Κυπρογένεια ϑεὰ λάχε καὶ Διόνυσος. 
ἔνϑα τε χαλλιστος" πότος ἀνδράσι γίγνεται οἴνου, 

5 εἴ τις μὲν πίνοι χκαὺ ἀπότροπος οἴκαδ᾽ ἀπέλϑοι 

δαιτὸς ἀπὸ γλυχερῆς, οὐκ ἄν ποτὲ πήματι χύρσαι" 
ἀλλ ὅτε τις μοίρης τριτάτης πρὸς μέτρον ἐλαύνοι, 
πίνων ἀβλεμέως, τότε δ᾽ ὕβριος αἷσα χαὶ ἄτης 
γίγνεται ἀργαλέα, κακὰ δ᾽ ἀνϑρώποισιν ὁπαζει. 

10 ἀλλὰ, πέπον, μέτρον γὰρ ἔχεις γλυχεροῖο ποτοῖο, 
στεῖχε παρὰ μνηστὴν ἄλοχον, κοίμιζε δ᾽ ἑταίρους" 
δείδια γὰρ τριτάτης μοίρης μελιηδέος οἷνου 
πινομένης μή σ᾽ ὕβρις ἐνὲ φρεσὶ ϑυμὸν ἀέρσῃ, 
ἐσϑλοῖσι ξενίοισι χακὴν ἐπιϑεῖσα τελευτήν. 

15 ἀλλὰ πιϑοῦ καὶ παῦε πολὺν πότον. 
καὶ ἑξῆς περὶ ἀμέτρου οἴνου 

Ἔχ γάρ οἱ ἄτης τε χαὶ ὕβριος αἶσα ὑπηδεῖ. 
κατὰ γὰρ τὸν “Εὐριπίδην ; 

πληγὰς ὃ χῶμος λοίδορόν ϑ᾽ ἐδὰν φέρει. 

ὅϑεν τινὲς τὴν Διονύσου γένεσιν καὶ τὴν τῆς ὕβρεως χατὰ 

ταὐτὰ γενέσϑαι φασίν. 

4. "ἄλεξις δέ πού φησιν ὡς. 
Ὁμοιότατος ἄνθρωπος οἴνῳ τὴν φύσιν 

ἐρόπον τιν᾽ ἐστί, τὸν γὰρ οἶνον τὸν νέον 

“͵Τανύασις} παννύασις Ὅ. ΒΟ οΙρ ἢ. ἄἀοϊοίο Πηανύασις οἀϊάϊε φησὶ γοῦν, 

Ψ. 1. πρῶται] Πρώτην ἨΘΘΒΟ6] 15. ἐύφρονες} δου 6 θᾶ-- 

ἰὰτ' εὔφρονες. Υ. 2. οἵπερ] ἥνπερ ἨΟΘΒΟΠοΙ 5. Υ. 4. πότος] 

ποτὸς Ο. γίγνεται) βου θοθδέιν γίνεται πΐο δἕ συ. 9, Ἅ7. ὃν 

μὲν πίνοι ϑομάνοιρη. μὲ πίοι Ὁ. γε πίον οοάθχ ἨΟΘΒΟΠΕΙΙ, ν. 7: 

ἐλαύνοι Ὁ. ἐλαύνεν οοάεχ Ηθδ50ῃ. γν. 9. χαχὰ Ὁ. χαλὰ οοἄοχ 

Ἡοοβοῆ. Ψ. 14. 1ὲ0ε1 ἐοϑλοῖς ἐν ξενίοισι καχὴν δ᾽ ἐπιϑήσειε τε-- 

λευτήν. ϑαοαξιθ βὰπι ἤδοοθϑὶ! οπιθηθαξίοποπι δα ΛἈπέμο!ορ. Ῥαϊδέ. 

ν. 007. ΑἸΠ|5 ξογέαββθ ρίοθῦϊε ἐσϑλοῖσιν δὲ (5. τε) κακὴν ἐπιϑῇ (8- 

ἐπιϑῆς). ξενίοισι τελευτήν. Υ. 15. ἀλλ᾿ ἄπεϑε Ἰἰῦτ!. ἀλλὰ πιϑοῦ Νίεϊπο- 

Κία5, ᾿Ἄλεξις ϑιοθδσιιβ Β6ΓΠΙ. ΟΧΥ, 7. νοὶ]. ΠΙ1. ρ. 418. Οαϊδίο 

οὐπὶ Ἰοπηηδέρ ᾿4λέξιδος ἐκ ἀρ λρὰ ἀμ Ι 

θ...ν.1: “Ὁμοιότατος) δμιοιότατον βιωνώραν οἴνῳ 011: 1. 

Ψν, 2. τὸν γὰρ] θεὼ γὰρ ϑίοραρι οοᾶθχ Ῥδυίβί πα. 
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πολλή ᾽στ᾽ ἀνάγκη καὶ τὸν ἄνδρ᾽ ἀποξέσαι 
πρώτιστον ἀφυβοίσαι τ΄, ἀπανϑήσαντα δὲ 

5 σκληρὸν γενέσθαι, παραχμάσαντα δ᾽ ὧν λέγω 
τούτων ἁπάντων ἀπαρυϑέντα τὴν 'ἄνω 

ταύτην ἄνοιαν ἐπιπολάζουσαν, τότε 
πότιμον γενέσϑαι καὶ καταστῆναι πάλιν, 
ἡδύν ὃ᾽ ἅπασι τοὐπίλοιπον διατελεῖν. 

χατὰ δὲ τὸν Κυρηναῖον ποιητὴν 

Ε Οἰνός τοι πυρὶ ἶσον ἔχει μένος , εὐτ᾽ ἂν ἐς ἄνδρας 

ἔλϑῃ" κυμαίνει δ᾽ οἷα «Ἵἰβυσσαν͵ ἅλα 
βορρῆς ἠὲ νότος" τὰ δὲ χαὶ κεκρυμμένα φαίνει 

᾿ς βυσσόϑεν" ἐκ δ᾽ ἀνδρῶν πάντ᾽ ἐτίναξε νόον. 

ἀλλαχοῦ δὲ τοὐναντίον φησὶν ΄άλεξις 
Ε) 9. ν΄ 27 »γ , Οὐδέν γ᾽ ἔοικ᾽ ἄνθρωπος οἴνῳ τὴν φύσιν. 

“ὁ μὲν γὰρ ἀπογηρᾶς ἀηδὴς γίγνεται, 
οἶνον δὲ τὸν παλαιότατον σπουδάξομεν.. 

ὃ μὲν δάχνει γὰρ, ὃ δ᾽ ἱλαροὺς ἡμᾶς ποιεῖ. 

Ψ. 3. πολλή γ᾽ ἀνάγκη ὙΙ, δὲ δίοθαριβ. πολλή τ᾽ ἀνάγκη ΒΟ. Ενρο 

πολλή στ᾿ ἀνάγκη. Υ. 4. ἀφυβρίσαι τ΄, ἀπανϑήσαντα δὲ δαϊοῖκο- 
ἈΆΥΊτ5 ἃ4 Ἡοτοάοί. ΙΧ, 31. ἀφυβρίσαν πε ἀπανϑῆσαν (ἀπανϑίσαν (. 

ἀπαντοῦσαι ΒΩ πάλιν ΒΟΠΕΥ. ἀφυβρίσαι κ' ἀπανϑῆσαν πάλιν Τ,. ἀφυβοί- 

σαντ᾽ ἀποινήσαντα δὲ δίοθαραβ. Υ. 5. παρακμάσαντα --- γενέοϑαι, ΟΝ. 

Βιίοθδοιιβ. Υ. 7. τότε Βοϊπβοπδάιι5 ρα ϑομνν οῖβῃ. ΠθΥὶ ποτὲ. 
Υ. 8. πότιμον» πότμον Ἐ.. “Κυρηναῖον. ποιητὴρῇ Ἐτναΐξοδίμο- 

πθπὶ;: υἱᾶρ δίοθαθαπι 5ουπι. ΧΥ ΤΙ, 3. το]. 1. ρ. 61. Οαἰ5ῇ. οἱ αἱ 
Ῥτίπια ἔγαρτηθπέὶ υούθὰ αἴοτε Ἡθονοδίππι ἱπ ναρϑηκοπλήρωτον. 

Ὑ ογβίθιιβ 1. --- 3. πξϊέασ ΟἹ πιθ5. ΑἸοχ. Ραθᾶδρ. ΠΠ, 2. ν. 189. 

ΠΕ 861... 1. Οἷνος ὙΤ,. ὅ οἶνος ΟΠ. τῷ πυρὶ ΟὨ΄ ἐὲ Ηε- 
Βυομία5. πυρὶ ΒΕΨ. τὲ πυρὸ δίορθαοι δἀϊέϊοποϑ νϑέθι 5. τοῦ πυρὶ», 

φιλο γᾶ βουρίαγα εϑέ, 1, δὲ δέορθαθὶ οοάϊοθβ ϑοποναπὶ ααϊλαθο. 

ϑ᾽ ὃς πυρὶ ΟἸεπιδη5.. ἐς) εἰς ΒῈ;, ἄνδρας) ἄνδρα ϑδιίοθαθαβ, 
Ψ, 2. βορρῆς] βορῆς Β. βορέης ΟἸοτθΕη8. τὰ δὲ καὶ εχ 

δέΟΡαΘΟ δὲ ΟἸθιμ πεῖ δἀϊεϊοπιθιι5 τοροβίξαπη τὰ δέ τοι ΥἹ,. τὰ δὲ 
ΟΒΟΕ δὲ ΟἸοπιθηξί5 ΠΡΥῚ ἄπο. φαίνει] πάντα φαίνει ΟἸΘπιΘ 8. 
᾿Ἄλεξις οτι. Β. Ὑ. 1. οὐδέν γ᾽ ἔοικ᾽ Ὑ1,. οὐδὲν ἔοικ᾽ ΒΌΒΕ οέ 

Ἐϊέδίῃιιβ Ρ. 1449, 23, Ὑ, 2. ὃ μὲν γὰρ ἀπογηβάσκων ΤἰὈΓῚ οὐ 

ἘΠαδέδεῖτι5. ὃ μὲν ἀπογηράσκων γὰρ τοξίι5 ἴπ Εχοοτρέ, ᾿. 974. ὃ 
μὲν γὰρ ἀπογηρὰς ἘΠΙ5] οἶτι5. τὰ ἘΔ Ρα Βα ουΐονν γνὸ]. Ψ. ρΡ. 187. 
ὃ γὰρ ἀπογηράσκων ῬοΓΒΌΠπΙΒ δᾶ Αγίβέορι, Ντ. 893. νυ. 34. 
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“Πανύασις δὲ λέγει ἘΚΤΥ ἡ 
Οἷνος γὰρ πυρὶ ἶσον ἐπιχϑονίοισιν ὦ ὄνειαρ, 
ἐσθλὸν, ἀλεξίκακον, πάσῃ συνοπηδὸν ἀνίῃ. 

ἐν μὲν γὰρ ϑαλίης ἐρατὸν μέρος ἀγλαΐης τε, 
ἐν δὲ χοροιτυπίης, ἐν δ᾽ ἱμερτῆς φιλότητος. 

5 τῷ σε χρὴ παρὰ δαιτὶ δεδευμένον εὔφρονι ϑυμῷ 
πίνειν, μηδὲ βορῆς κεχορημένον ηὔτε παῖδα 
ἧσϑαι πλημμύροντα λελησμένον εὐφροσυνάων, 

χαὶ πάλιν 
Οἶνος δὲ ϑνητοῖσι ϑεῶν πάρα δῶρον ἄριστον, 
ἀγλαός: ᾧ πᾶσαι μὲν ἐφαρμόζουσιν ἀοιδαὶ, 
πάντες δ᾽ ὀρχησμοὶ, πᾶσαι δ᾽ ἐραταὶ φιλότητες. 
πάσας δ᾽ ἐκ χραδίας ἀνίας ἀνδρῶν ἀλαπάζει, 
πινόμενος χατὰ μέτρον" ὑπὲρ μέτρον δὲ χερείων. 

ὅ. Τίμαιος δὲ ὃ Ταυρομενίτης ἔν “ἰχράγαντι οἰχίαν τινὰ 
φησὶ καλεῖσϑαι τριήρη ἐξ αἰτίας τοιαύτης. νεανίσκους τινὰς 
ἐν αὐτῇ μεϑυσκομένους ἐ ἐς τοσοῦτον ἐλϑεῖν μανίας ἐχϑερμαν- 
ϑέντας ἀπὸ τῆς μέϑης ὡς γομίξειν μὲν ἐπὶ τριήρους πλεῖν, 

χειμάζεσϑαι δὲ χαλεπῶς κατὰ τὴν ϑάλασσαν" καὶ τοσοῦτον 

ἔχφρονας γενέσϑαι ὡς τὰ ἀπὸ τῆς οἰχίας πάντα σχεύη χαὺ 
στρώματα ῥίπτειν ὡς ἐπὺ τὴν θάλασσαν, τὴν ναῦν διὰ τὸν: 
χειμῶνα ἀποφορτίξζεσϑαι. δόξαν αὐτοῖς λέγειν τὸν χυβερνή- 
την. συναϑροιζομένων οὖν πολλῶν χαὶ τὰ ᾿νε διαρ- 

“Ραηγαβί 5 χαϊ βδαιαπέαν γουθα5. βορίθπι δῆτεστέ ϑέοθαθιβ ΧΥΙΙ, 
22., ῬΓΪΠΙΟ5 ἄπο ᾿διιῖϊαβ π᾿ οἶνος. 

357 ἃ. Υ. 1. Οἷνος) οἶνον Β. γὰρ οτι. ΒΟ... ΠΑΝ ἐσθλὸν] 
ἐσθλὸν δ᾽ ϑυῖϊάα5. πάσῃ --- ἀνίῃ ΠΌΤ οἐ Βυϊ485. Βδοία λας... πά- 
σῆς --- ἀοιδῆς, ὯΡῚ Ὑα]οϊςομᾶνει5. πάσῃ --- ἀοιδῇ. ..3.. ἐρα τὸ» 
ἱερὸν ϑέοβαραβ. Ψν. 4. χοροινυπίης) χοροτυπίης Ἀοᾷ ΟΡ 

τῷ σε] τῶ δὲ Β. δεδευμένον Ὑ1,. δεδεμένον ΒΙΌΒ). δεδεγμένον ϑέο-- 

θαοαΡ. Υ. 6. βορῆς κεκορημένο») βορῇ κεκακωμένον ϑίοθαθτιδ. 

παῖδα Ὑ οὰπὶ σοἀϊοίθυ5. γύπα ἴ. οκ δίοραθο. Υ. 7. λεληομένον] 

Ἀδοία λελασμένον ϑέοθαρίὶ φάϊεῖο ϑομβουνίαπα, ὁχ οοἀϊοίθιι5 πὲ γιᾶθ- 
ἕὰ : πδπὶ γα] αΐβο λελησμένον, ἠ 

37 "Ο.ΎῪ. 1. οἷνος δὲ Υ1.. δὲ οπι. ΒΟ. ὡς οἷνος ΟΙδοπιοη5 Αἴοχ. 

δέγοηι. ΥἹ, Ρ. 742. φαΐ ρυϊπναῦι δὲ ροβέγαπιιπι νῦδαπι αἰξοτγέ. 

Υ. 4. χραδίης ἀνδρῶν. ἀλαπάζει ἀνίας Βναποϊκῖαβ. πὶ Θμφπιῖοῖβ, 5080 

ΠῈΘΊΙΟΓΘ. ν. ὅ. ὑπὲρ μέτρον] ἱπέρμετρος ΟἸθπιθηδ, Ταυρο-: 

μενίτης) ταυρομινείτης Β.. φησὶ] φασὶ Ὁ. 
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παζόντων οὐδ᾽ ὡς παύεσϑαι τὴς μανίαξ. τοὺς γυβκις." 
χαὶ. τῇ ἐπιούσῃ τῶν ἡμερῶν παρο) γενομένων τῶν στρατηγῶ 

ἃ ἐπὶ τὴν οἰχίαν ἐγκλιϑέντες οἱ νεανίσχοι ἔτι. γαυτιώντες ἄπε- 

Ἀρίναντο πυνϑανομένων τῶν ἀρχόντων ὑπὸ χειμῶνος ἔγνο- 
χλούμενοι ἠναγκάσϑαι, ἀποφορτίσασϑαι τῇ ϑαλ ἄσοῃ τὰ 
περιττὰ τῶν φορτίων. ϑαυμαζόντων ᾿δὲ τῶν στρατηγῶν τὴν 

ἔχπληξιν τῶν ἀνδρῶν εἷς τῶν γεανίαχων, καίτοι δοχῶν τῶν 

ἄλλων πρεσβεύειν χατὰ τὴν ἡλικίαν, ᾿Εγὼ δ᾽ (ἔφη), ἄνδρες 
Τρίτωνες, ὑπὸ τοῦ δέους καταβαλὼν ἐμαυτὸν ὑπὸ τοῖς ϑα- ' 

λάμους ὡς ἔνι μάλιστα χατωτάτω ἐκείμοην. συγγνόντες οὖν 

τῇ αὐτῶν ἐχστάσει" ἐπιτιμήσ αντες μὴ πλείανος οἴνου. διιφο- 

ὃ ὀείσ ῶκει ἀφῆκαν. ᾿χαὶ οἱ “χάριν ἔχειν ὁμολογήσαντες, Ἰάν λι- 

μένος (ἔφη) τύχωμεν ἀπαλλαγέντες τοσούτου χλύδωνος, σω- 
τῆρας ὑμᾶς ἐπιφανῶς μετὰ τῶν ϑαλασσίων δαιμόνων ἐν τῇ 

πατρίδι ἱδρυσόμεϑα, ὡς αἰσίως ἡμῖν ἐπιφανέντας. ἐντεῦϑεν 
ἢ οἰχία τριήρης ἐχληϑη. έ 

0. Φιλόχορος δέ φῆσιν ὅτι οἱ πίνοντες "Νὴ δ δ ἑαυ- 

τοὺς ἐμφανίζουσιν οἵτινες. εἰσὶν, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἀλλῶγ ἕχα- 

᾿ στον ἀναχαλύπτουσι παρρησίαν ἄ) γοντές. οϑεν »Οἶνος ζαὶ.. 
[ ἀληϑειας ᾿ἔγετᾶι χαὶ »Ανδρὸς͵ δ᾽ οἰγος ἔδειξε. νόον.“ χαὶ 

τὸ γιχητήριον ἐν Διονύσου .τρίπους.. χαὺ γὰρ ἐχ τρίποδος 
ζειν. φαμὲν τοὺς ἀλ ἡϑεύοντας" δεῖ δὲ νοεῖν τρίποδω τοῦ 
“Μιονύσου τὸν κρατῆρα. ἣν γὰρ τὸ ἀρχαῖον δύο 7ένη τρι- 
πόδων ᾿ οὕς καλεῖσϑτα λέβητας συνέβαϊνεν ἀμφοτέρους" 
ἐμπυριβήτης͵ ὃ χαὶ Σοετροχόος. -Τἰσχύλος 

- Τὸν μὲν τρίπους ἐδέξατ᾽ οἰχεῖος λέβης, 
ἀεὶ φυλάσσων τὴν ὑπὲρ πυρὸς στάσιν. 

: 

97 ο. ἐγκλιϑέντες ϑουθερδέαν ἐγκλυνϑέντες, ἐγχληνθέντες ΟΒ. 
ἐγκληϑέντες δΟΒ ΙΝ. 

87 ἃ. ἔχπληξι") ιαχήξιν σατο σία ἀρ Βοπνν οἰ ρῚι. 
7 6. ἔφη ἔφησαν δέμνν οἰ σἢ, Οἷνος καὶ ἀλήϑεια}) ΥἹάο 

Ἱπέου ὙΠοοονίθα ζαγπιθὰ ΧΧΙΧ, 1, ᾿ 
37 Γ᾿, ᾿Ανδοὸς) ὙΠΟΟΡΉΙαΙ5. ν. ὅ00. ΒΘ κου. οἵἶνος ἀὐ Ὑ,. 

οι, ΒΥ. ἐμπυριβήτης} Πιαά. ψ, 702., λοετροχύος) ΠΠϊὰἀ. ο, 

-ῷ406. Ὁάνε5. ὃ, 435, Αϊοχύλος] ΑΘΒΟΝ ἔνα σππθ πέση. δὲ 118 
'Εχ Βοος Ἰοοὺ πᾶρεὲ Ἐπιβέαεμιις. ν., 740, 10. Αδεουπαξίναπι φαΒπΠι 
τρίπουν λέβητα εχ ᾿ΑΘΒΟΝ} Διπαπιαμέθ αἴδουι Αἰπεπᾶριϑ Ὑ}}. Ρ. 

910". τρίπους) τρίπουν Ῥ,. οἰχεῖος) οἶχος ΒΟ). ἀεὶ Β 
εἰ Ἐπιβίδιμίαβ, Βουθο θδξαν αἰεὶ, 

“τ Ξ 
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38 ὃ δ᾽ ἕτερος χρατὴρ καλούμενος. Ὅμηρος "ἄπ ἀπύρους 
τρίποδας. «ς ὃν τούτοις δὲ τὸν οἶνον ἐκίρνων" χαὺ οὗτός 

ἔστιν ὁ τῆς αληϑείας οἰχεῖος τρίπους. διὸ ᾿“Ιπόλλωνος μὲν" 

οἰκεῖος διὰ τὴν ἐκ μαντικὴς ἀλήϑειαν, Διονύσου δὲ διὰ τὴν 
ἐν μέθῃ. Σῆμος δ᾽ ὃ 4ηλιός φησι ,,Τρίπους χαλκοῦς, 

οὐχ ὃ Πυϑιχὸς, ἀλλ ὃν γῦν λέβητα καλοῦσιν. οὗτοι δ᾽ 
ἧσαν οὗ μὲν ἄπυροι, εἰς οὖς τὸν οἶνον ἐξεκεράννυον᾽ οὗ 
δὲ λοετροχύοι, ἕν οἷς τὸ ὕδωρ ἐϑέρμαινον, καὶ ἐμπυριβη- 

Ρ ται. χαὶ τούτων ἔνιοι ὠτώεντες, τρίποδα δὲ τὴν ὑπόβασιν 
ἔχοντες τρίποδες. ὠνομάζοντο." 

Φησί που "φιππος 
Οἴνου σε πλῆϑος πόλλ᾽ ἀναγχάζει λαλεῖν. 
8. οὐχοῦν μεϑύοντάς φασι ταληϑῆ λέγειν. 

Ψ' 

“Ὁ ᾿ - 
«Ἄντιφανὴς 

᾿ ᾿ἈΚρύψαι, Φειδία,. 
« »ὕ , 23. 0Χ ᾿ ἘΣ 

ἅπαντα ταλλαὰ τις δυναιτ ἂν πλὴν δυοῖν, 
ΕΥ̓ ᾿ 2 Ψ, 3 ΕῪ 

οἶνόν τὲ πίγων εἰς ἔρωτά τ΄. ἐμπεσών. 
ἀμφότερα μηνύει γὰρ ἀπὸ τῶν βλεμμάτων. 

« 

ς ὅ καὶ τῶν λόγων ταῦϑ'᾽ ὥστε τοὺς ἀρνουμένους,. 
μάλιστα τούτους καταφανεῖς σεϊξῖ. ἡ 

7. Φιλόχορος δέ φησιν “Ἱμφικτύονα τὸν ᾿᾿ϑηναίων 

βασιλέα, μαϑόντα παρὰ Διονύσου τὴν τοῦ οἴνου κρᾶσιν, 
πρῶτον ,χεράσαι. διὸ χαὶ ὀρϑοὺς “γενέσϑαι τοὺς ἀνϑρώ- 

ποὺς οὕτω πίνοντας, πρότερον ὑπὸ τοῦ ἀχράτου χαμπτο- 
μένους" χαὶ διὰ τοῦτο ἱδρύσασϑαι βωμὸν. ὀρϑοῦ Διονύσου 
ἐν τῷ τῶν Ὡρῶν ἱερῷ " αὗται γὰρ χαὶ τὸν τῆς ἀμπέλου 
καρπὸν ἐχτρέφουσι. ᾿πλησίον δ᾽ αὐτοῦ καὶ ταῖς Νύμφαις 

38 ἃ. χρατὴρ Β, Ἐπλέδεμιιβ δὲ ΒΥΌΠΟΙκαΝ. οχ Ὁ υἱὐ νἱἀδέυγ, 

Ιιοσεθδέιυν ὃ κρατὴρ. Ὅμηρος] Π|δἅ, ε,) 122. ὃ τῆς] ὅταν Β. 
οἰκεῖος --- οἰκεῖος οἰκχείως --- οἰκείως (ἰ. ἀληθείας οἰκεῖος τρίτ΄ 

ποις] ἀληϑείας τρίπους ΒναπΟΙκΊτ5, “Σῆμος 1. σἵμος ΒΟΥ, 

98 ". ἈΠΕ ΡΠ Π15 ν, 2. ἅπαντα Ψ],. πάντα ΒΟ. 

38 ο. Ὑ. 8. ταῦϑ᾽ ΒΟ: ᾳυδπὶ ἰσοίϊοποηι βου ρίαπι ἴοι Οα5διι-- 
Ῥοπυβ. τ᾽ αὖ ΥὙἹἱ,. Ψ. 0. τούτους ΒΟ. ταῦτα ὙΠ. χατα- 

φανεῖς ΒΟ. καταφανεῖς πολλοῖς Ὑ1,. Φιλόχορος] ΑΓ ἀΙ5. ΠΡΓΟ 

βϑοῦῃάο: νἱὰ. ΧΥ͂, ρ. 698 ἃ. ᾿ς ὀρϑοῦ Ζιονύσου 1,.. ὀρϑῷ διονύσῳ 
Ψν'. αὗται γὰρ] αὐταὶ γὰρ Ὁ. οὗτοι γὰρ Ὁ. 
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ἃ βωμὸν ἔδειμεν, ὑπόμνημα "τοῖς χρωμένοις τῆς χράσεως 

ποιούμενος" καὶ γὰρ Διονύσου τροφοὶ αἱ Μιοῦσαι λέγον- 
ται. καὶ ϑεσιιὸν ἔϑετο προσφέρεσϑαὶ μετὰ τὰ σῖτα ἄχρα- 
τὸν μόνον ὅσον γεύσασϑαι, δεῖγμα. τῆς δυνάμεως. τοῦ 

ἀγαθοῦ ϑεοῦ, τὸ δὲ λοιπὸν ἤδη. κεχραμένον, ὁπόσον 

ἕχαστος βούλεται: προσεπιλέγειν, δὲ τούτῳ τὸ τοῦ Διὸς 
σωτῆρος ὄνομα, διδαχῆς καὶ μνήμης ἕνεχα τῶν πινόντων, 
ὅτι οὕτω πίνοντες ἀσφαλῶς σωϑήσονται. Πλάτων δ᾽ ἐν 

δευτέρῳ Νόμων τὴν τοῦ οἴνου γρῆσίν φησιν ὑγιείας ἕνεχα 

ευ ὑπάρχειν. ἀπὸ τοῦ χατὰ μέϑην δὲ καταστήματος καὶ 
ταύρῳ παρειχάζουσι τὸν Διόνυσον καὶ παρδάλει διὰ τὸ 
πρὸς βίαν τρέπεσϑαι τοὺς ἐξοινωϑέντας. ᾿Δλχαῖος »Ἄλλοτε 
μὲ ἐν μελιαδέος , ἄλλοτε δ᾽ ὀξυτέρου τριβόλων ἀρητυμένοι." ε 

εἰσὶ δ᾽ οἱ καὶ ϑυμιχοὺ γίνονται" τοιοῦτος δ᾽ ὁ ταῦρος: 
Εὐριπίδης : ἀντ ὰ 

Ταῦροι δ᾽ ὑβρισταὶ κεῖς κέρας ϑυμούμενοι. 
ἔ διὰ δὲ τὸ μάχιμον καὶ ϑηριώδεις ὁ ἔνιοι ΤΡ ὅσ χαὶ 
τὸ παρδαλῶδες. γὐϑδς Ὁ 

8. Καλῶς οὖν “Ἡρίστων ὃ Κεῖός φήσιν ἡδηδιον ποτὸν 

εἶναι τὸν ἅμα μὲν γλυχύτητος, ἅμα" δ᾽ εὐωδίας χοινω- 

98 ἀ. βωμὸν] βωμὸς Β. ἔδειμεν δὲν Β. οἔδειμν Ο σηλὶ οχῖσμο 
ϑραίϊο οἱ πιόπάαδ ποία." ϑ'ομνν οἰ Ρῃ. ποιούμενος), ποιουμέμης Β,, 
Ὡοῦσαι] ἴπιπιο Τγύμφαι, ᾳυοᾶ δομννεῖρη. τοροϑαϊ; νἱα. 693. 
οὔτα) σιτία 693. ᾿ δυνάμεως 1.. δυνάμενος ἡ. Αδιδαχῆς καὶ μνή: 

μῆς Τοδηπ. Τ,ΘΥἾΠ1π5 βρη Οαβᾶῦθοπ, διὰ καὺ μνήμης Υ. διὰ «... 

καὶ μνήμης Τι. δα καὶ μνήμης Ἢ δευτέρῳ “Νόμων ῬΡΟΧΑ, 
ὑγιείας] ὑγίας Υ. ὑγείας 1. 

38 6. ἀρητυμένοι Β.. δὲ Τ|Ρτὶ Οαξαυθοηΐαπί, παι ἰτέον ἴῃ. Οἢ 
βοεῖθ σαι 6556 Ρυΐο, 1ιοθέ ἀρητὕμενου δποίαξαπι 510. ἀῤῥητουμένος τ, 

ἀῤῥήτου μένος Τ.. ἀρηρυγμένου Οἀβαιθοπαβ. οοπιραγαία ἘΓΘΑν ΟΝ: 5108- 
δὰ), ᾿Δρηρυγμένου: ἀπηντλημένου. ἀρύτω μένος ΒΙοπιῆ οι 5. Ομ 51Ὲ 

Τθαδίδειῖιι5. αἱ Ρ. 1910, 17. τίὰ βονιδὶέ, κατὰ γὰρ τὴν ᾿Αλκαίου 

δϑῆφου ἄλλοτε μὲν μελιαθὴα ὃ οἶνοσ, ὃ δὴ ἔφη χαὶ Ὅμηρος, ἄλλοτε δ᾽ 

ϑένδερος, τριβόλων. --- ὅρα δὲ καὶ τὸ ὀξύτερος τριβόλων, δι᾽ οὗ δηλοῦ-- 
ταν ὡς ὃ λεγόμενος κοινῶς ὀξὺς οἶνος τῷ μελιηδεῖ ἀντιδιαοτέλλεται. 

Εὐριπίδης] Βαρσδαν. τ. 742. υδὲ νι ΕΠ πι516 1: ἀπποΐδεϊ 6}. 
χεὶς χέρας Τ,.. χαὶ εἰς πέρας ΒΒ, χαὶ ἐκ κέρως Ψ΄. εἰς πέρας ἘΠαδέλίῃπιϑ 

ν. 1910, 19. ; 

38 ἵ. Κεῖος] κῖος ΟΥ̓. Χῖος 1... Ψιά, δα ΧΠ]. ρΡ. 569 ἢ. εὐωδίας 
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γοῦγξα. διὸ χαὶ τὸ καλούμενον νέκταρ. κατασχευάξειν τινὰς 
περὶ τὸν «δίας Ὄλυμπον. οἶνον καὶ κηρία συγκιρνάντας 

839 εἰς ταὐτὰ χαὶ τὰ τῶν ἀνϑῶν εὐωδη. οἶδα δ᾽ ὅτι ᾿ἄγαξαν- 
δρίδης τὸ νέχταρ οὐ ποτὸν, ἀλλὰ τροφὴν εἶναι λέγει ϑεῶν 

Τὸ νέχταρ ἐσϑίω πάνυ 
μάττων διαπίνω τ᾽ ἀμβροσίαν, καὶ τῷ Δὰ 
διακονῶ, καὶ. σεμνός εἰμεἰ ἑκάστοτε 
Ἥρᾳ λαλῶν χαὶ Ἀύπριδι παραχαϑημενος: 

χαὶ ᾿Ἀλυμὼν) δέ φησι, ,, Τὸ ὍΝ ἔδμεναι αὐτούς.“ καὶ 
Σαπφὼ δέ φησιν. τ ᾿ 

“ἀμβροσίας μὲν κρατὴρ ἐκέχρατο, 
“Ἑρμᾶς δ᾽ ἑλὼν ἕρπιν ϑεοῖς φγοχόησεν. ΡΞ 

9 δ᾽. Ὅμηρος ϑεῶν πῶμα τὸ νέχταρ οἶδεν. Ἴϑυχος δέ φησι 
τὴν ἀμβροσίαν. τοῦ. μέλιξος κατ᾽ ἐπίτασιν ἐγναπλασίαν 
ἔχειν γλυχύτητα » τὸ μέλι λέγων ἔνατον εἶναι μέρος. τῆς 

ἀμβροδίαβι χατὰ τὴν ἡδονήν. 

. 9. Οὐδεὶς φιλοπότης ἐστὶν ἄνϑρωπος χορός. ςς “.. 

ὃ γὰρ διμάτωρ Βρόμιος οὐ χαίρει ΡΤ ΟΝ 

- ἀνδράσι πθψηροῖϑ. οὐδ᾽ ιἀπαϊδεύτῳ, βίῳ, ' 
φησὶν ἌἌλεξις. “καὶ ὅτε οίγος φιλολόγους πάντας σποιξῖ, ΣᾺ 

πλεῖον πίνοντας αὑτόν. ὃ δὲ ποιήσας τὸ εἰς Κρατῖνον 

ς ἐπίγραμμά φῆσιν : ; ω ἂϑ 

ὙΠΙοΡραπίαβ. ΤΑΒΥῚ εὐδίας. ὦ χιρρν,.  ἐΝρέχβν. ον Ἐπιϑέδέμττιϑ 
ν. 1033, 6. ᾿ ᾿ 

39 ἃ: τὸ γεν μέρ Θιαῖθοα δξξατε Ἐαιϑελενθαθ Ρ- 1632, 69. 
Ψ. 1. ἐσθίω πάνυ μάττων Οἀδασβοπαθ. ΕἸΡΙῚ πάνυ μάττων ἐσϑέω: 

γ΄. 3. ἑχάστοτε ΒΟΉ. ἑχάστοϑ᾽ 1... χαὶ "Δ4λχμὰν)] Ἐππ5έὰ- 

επί Ρ. 1633, 1. ᾿ἀλχμὰν δὲ λέγων τοὺς θεοὺς νέκταρ ἔδμέναι: Σαπφὼ 
δὲ εἰποῦσα. ὡς ἀμβροσίας πρατὴρ ἐχέχρατο, εἰς πόσιν δηλαδὴ, διὸ καὶ 

ταυτίζουσα τῷ οἴνῳ αὐτὴν ἐπάγει Ἑρμῆς δ᾽ ἑλὼν ἕρπιν ϑεοῖς φἠνοχόη-- 

δὲν. ἔστι δὲ ἕρπις αἰγυπτιστὶ ὃ οἶνος, καϑὰ καὶ ὃ “Ἰυχόφρων οἴδεν. 
᾿Αμβροσίας] κἀδδ᾽ ἀμβροσίας Χ. ν». 425 ἃ. τ᾽ οοἄϊοθ5 κηδαρ- 

βοοσίας. ᾿ ἑλὼν] δὲ ἑλὼν 425. δὲ ἑλὼν σαπὶ ΄ ἀἰΒάπιπιο ΒΙοπι- 
ἢρϊάιπ5 δᾶ ἔγαρτι. 88. ἕρπιν ΒΌΒ. ἕρπεν 1... ὄλπιν 428. “᾿ - 

ϑεοῖς ἄο]οὲ ΒΙυπιῆοϊάυ5Β. .- ῴᾧφνοχόησεν Ο. οἱνοχοήσων Ψ|,. ὠνοχόης 
Ἐ. οἰνοχοῆσαιν 425. ; 

39 ". ὁ δ᾽ Β4511. ἴ.,, οὐδ᾽ ΒΟΌ ΨΥ. ἐνναπλασίαν ΒΟΥ. ἐννεα- 
πλασίαν 1,. ἐνναπλαυίονα ἘΠα5 Δ ΈΠῖτι5 Ρ. 1638, 12. ἔνατον Υ΄. ἔν- 
ψάτον κατὰ τὴν ἡδονήν] κατὰ ἡδονήν Β. Υ. 1. ἐστὶν ἄν- 

ϑρωπος Οὐδαῦθοπιβ. αἰ ὙἹῚ ἄνϑρωπος ἐστὶ. πλείον ΒΌ. πλέον Ψ1.- 

ὃ δὲ ποιήσας τὸ εἰς Κραξῖνον ἐπίγραμμα) ..ἴπ παρ΄. ( οε1 ποδοῖο 
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Οἰνός τοι χαρίεντι πέλει μέγας ἵππος ἀοιδῷ" 
ὕδωρ δὲ πίνων χρηστὸν οὐδὲν ἂν τέχοις. 

ταῦτ᾽ ἔλεγεν, Διόνυσε, χαὶ ἔπνεεν οὐχ ἑνὸς ἀσχοῦ 
“Κρατῖνος ἀλλὰ παντὸς ̓ ὠδωδὼς πίϑου. 

τοιγάρτοι στεράνων δόμος ἔβρυεν, εἶχε δὲ χιττῷ 
μέτωπον οἷα καὶ σὺ χεκροχωμένον. 

“Πολέμων φησὶν ἐν Μουνυχίᾳ ἥρωα ““χρατοπότην τιμᾶ- 
σϑαι, «παρὰ δὲ “Σπαρτιάταις ἹΜάττωνα καὶ Κεράωνα 1 ἥρωας 

ὑπό τινων μαγείρων ἱδρῦσθαι ἐν τοῖς φειδιτίοις. τιμᾶται 
3 ᾿ ἐν, ι ἄρ ν ἅ - , ν 

ἃ δὲ χαὶ ἐν ᾿Αχαΐίῳᾳ Δειπνεὺς, ἀπὸ τῶν δείπνων σχὼν τὴν 

[.: 

προσηγορίαν. ἐκ τροφῆς ξηρᾶς οὔτ᾽ ἂν σχώμματα γένοιτο 
οὔτ᾽ αὐτοσχέδια ποιήματα" ἀλλὰ μὴν οὐδὲ χόμπος οὐδὲ 
ψυχῆς ἀλαζονεία. καλῶς οὖν ἐν τῷ ,,Πὴ ἔβαν εὐχωλαὶ ἃς 

ἐν ““Τήμνῳ ἠγοράασϑε, ἔσϑοντες χρέα πολλὰ χαὶ πίνον- 
τὲς οἴνου κρατῆρας ἐπιστεζέας "“, ἐπεσημήνατο ὃ γραμμα- 
τικὸς “ἀρίσταρχος περιγράφειν τὸν στίχον » ὃς. ἀπὸ χρεω- 
φαγίας αὐχεῖν ποιεῖ τοὺς “Ελληνας. οὐ γὰρ ἀπὸ πάσης 
εὐθυμίας καὶ πληρώσεως τὸ χαυχᾶσϑαι χαὶ σχώπτειν καὶ 

« 

φυϊά: 8ε4 υἱάρίηγ τοϊιῖδ86 αἰ  ἀοὐιιῖ586 ἴἰῤγαγίι8 ζήτει καὶ παρ᾿ "4ρι- 
στοφ. ἐν “Ἱππεῦσι. ΤΊ. βοΠοῖ, αὦ Εἰψιῖξ, υ. Ὁ20..«ς Βοινγεῖρη, ,,,4,4 
ΟΥ̓ΩΉ; υοίιββειηυνὶ οοαϊοῖβ ογαΐ αὐδογίρειπι τοῦτο δὲ Δημητρίου τοῦ 

“Αλικαρνασσέως φασὶν εἶναι.“ Οαϑαυθοπιβ. ΑἸ] 8}115. ἐγίθαππε, Νὲ- 
οαθποίο, Νιοογδίο, Αβοϊορίδαι, Ἰ᾿Ἐπραθέθέο: υἱάθ δπποέδέϊοπϑιη. 

Ἐδοσρέμθπι οβέ 'π Απίβο]ορίδπι (βναποκ. Ἀπ]. 1. Ρ. 417.). 6 5οτγῖ- 
Ῥίαγδο νατγἰθέδέθ ἀϊοίαπι ἃν Ιδοουβδῖο δ Αμπέμο!. γο]. ὙΠ. ᾿. 290. 
εἰ δὰ Ῥαϊδείπαπι Ρ. 793. 

9 ς. Ὑ. 1. τοῦ χαρίεντι] τί χάριεν (χαρίεν (Ὠ) ΒΟ. μέγας] 
ταχὺς Ἀπίμοϊορία. Υ. 2. αἴονε Βυϊάὰβ ἴῃ ὕδωρ, αι καλὸν ρτοὸ 
χρηστόν. ν. 8. ἔλεγεν} ἔλεγε Β. Υ. ὃ. τοιγάρτου Ψ1,. τοιγά- 
ροῦν ΒΟ. τοιγὰρ ὑπὸ στεφάνοις ἈπίΠοϊορία. δόμος] μέγας Δπ- 
τμοϊοσῖα. μέγαρ᾽ ΙΔοοΡ51π|8. χιττῷ ΒΟ. χιττῶν Υ, κχιττῶν Τ,. 

Υ. 6. μέτωπον) πὰρ μέτωπον Β. ϑομννοιβῃδθυβουΐ οοᾶοχ δέου 
τὰ μέτωπον, ΔΙέο . παρ μέτωπον. κεκροκωμένον) νεχροκωμένον Β.. 

Τουνυχίς 1 μουνιχία ΒΒ. μουνυχίῳ. Ὁ. Πηάττωνα)] Ζ)αίτων 
τὐνρ ΤΥ Ρ» 1279 Ὁ Κεράωνα]) Τθτὶ χέρδωνα. Οογγθοξαπι οχ 
78. 

39 ἀ. πῆ ἔβαν] Πα. 9., 229. οἴνου κρατῆρας ΒΟ). κρητῆ- 
ρας οἴνου ΥἹ,. 

99 6. ἀπὸ χρεωφαγίας θα! εχ Ἐπίαξῃϊο ᾿. 1198, ἢ 1,656- 
Ῥδΐξιν ὑ ὑπὲρ κρεωφαγίας (κρεοφαγίας Ψ.). 
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γελοιάξειν, «πὸ δὲ τῆς ἀλλοιούσης τὴν. γνώμην καὶ πρὸς 
τὸ ψευδὲς τρεπούσης, 2) γίνεται χατὰ τὴν '᾿μέϑην. 

10. Διὸ Βαχχυλίδης φησὶ 

ΠΤ λυχεῖ ἀνάγκα 

σευομένα κυλίκων ϑάλπησι ϑυμόν" 
Κύπριδος δ᾽ ἐλπὶς διαιϑύσσει φρένας 
ἀμμιγνυμένα Διονυσίοισι δώροις" 

5 ἀνδράσι δ᾽ ὑψοτάτω πέμπει μερίμνας. ὲ 
αὐτὸς μὲν πόλεων χρήδεμνα λύει, 
πᾶσι δ᾽ ἀνθρώποις μοναρχήσειν δοκεῖ. 
χρυσῷ δ᾽ ἐλέφαντί, τε μαρμαίρουσιν οἶχοι" 
πυροφόροι δὲ χατ᾽ αἰγλήεντα πόντον Ἢ 

10 νῆες ἄγουσιν ἀπ᾿ ῬΦΉΒΝ μέγιστον 
πλοῦτον" ὡς πίνοντος ρμιαίνει χέαρ. 

Δ0 Σοφοχλῇῥ δέ φησι »Τὸ μεϑύειν πημονῆς λυτήριον“, οἱ δ᾽ 

ἄλλοι. ποιηταί φασι τὸν οἶνον »»Εὔφρονα καρπὸν ἀρούρης. τέ 
χαὶ ὃ τῶν ποιητῶν δὲ βασιλεὺς τὸν ᾿Οδυσσέα παράγει 

΄ ΕῚ ἢ ΕΣ ’ ι - 

λέγοντα οἱῸς δέ κ᾽ ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάμενος καὶ ἐδωδῆς 
, - ͵΄ ΄ « 8 ς{ ι ι 

σπανημέριος πολεμίζη,) ϑαρσαλέον νυ οἱ ρος χαὶ τα. 

ἕξῆς. 
11. Ὅτι “Σιμωνίδης τὴν αὐτὴν ἀρχὴν τίϑησιν οἴνου 

χαὺ μουσικῆς. ἀπὸ μέϑης χαὶ ἡ τῆς τραγῳδίας εὕρεσις 

ἕν ᾿Ικαρίῳ τῆς ““ττικῆς εὑρέϑη , χαὶ χατ᾽ αὐτὸν τὸν τῆς 

τρύγης καιρόν. ἀρρ᾿ οὗ δὴ : καὶ τρυγῳδία τὸ ἡ φ ον ἐχληϑὴ 

ἀρ δῖε 

ΜΟΙ. ὐὀνάγκα ΒΟ. ἀνάγνη ὝὙΙ,. Υ. 2. σευομένα ΒΟ 6ἐ Πρνν σα- 
ΒΔΌΡΟΠ Δ ηϊ. γευομένα ΠΏ. Υ. 3. δ᾽ ἐλπὶς διαιϑύσσει ἘτΓαγάαξίιι5. 

Τθνὶ. ἐλπὶς δ᾽ αἰϑύσσει." αἰϑύσσει φρένας αἴϊογέ αεννμε. τινος Ρ-. 

1198.,.20. Υ. 4. Βογθεθαίαν ὠναμιγνυμένα. 

39 ἢ Υ. 6. αὐτὸς} αὐτὴ Ὁ. κρήδεμνα λύσειν Ἐπ᾿ ατας5, ΕΥΟΥῚ 

πκρήδεμνον λύει. Ψ. 8. καρμαίρουσιν ἴω. μαρμαίρουο᾽ Υ͂. γ.9. 
πόντον θάϊαϊε ἘΣ ΑΓ (15. ν. 10. ἀπ᾿ ἐπ᾿ ΒΟ. ΣΟΥ 

Ἐτάρη. 39. Ρ. 679. Βευποῖς, [πὶ τηᾶγο. Ο ΤΡ ΓΟ ΑΟΘῊΝ ὡς ὅ ες 
πίνων (πιὼν ϑδοῆννοῖ5}..), εἰ μὴ γέγη ϑὲε, μαίνεται. 

Δ0 ἃ. Εὔφρονα καρπὸν ἀρούρης) Πιαά. γ, 246. βασιλεὺς οἢι»- 

Β τοϊϊοΐία Ἰδουηᾶ. Ὃς 'δέ χ᾽ ἀνὴρ} Ἠϊδα, τ, 167. κορεσοί- 
μενος} κουεσάμενος Β.. πανημέριος} ἀνδράσι δυομενέεοσι πανημέριος 

Ἡοιηθιυβ. πανημερίοις Β.. ΤΡ πολεμέζει. πολεμίζη ἘΟΙΘΤαΒ5. 

Ὅτι --- μουσικῆς ἀοσοββογιπὶ ὁχ πι8}85. Ὁ. 
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Τὴν παυσίλυπον ἄμπελον δοῦναι βροτοῖς. 
οἴνου δὲ μηκέτ᾽ ὄντος οὐχ ἔστιν Κύπρις 
οὐδ᾽ ἄλλο τερπνὸν οὐδὲν ἀνϑρώποις ἔτι, 

Εὐριπίδης ἐν Βάχχαις φησί. καὶ ““στυδάμας δέ φησι 

Θνητοῖσι τὴν ἀχεσφόρον. 
λύπης ἔφηνεν οἰνομήτορ ἄμπελον. 

»»υνε ἐχῶς μὲν γὰρ ἐμπιπλάμενος ἄνθρωπος ἀμελὴς γίγνε- 

ται, ὑποπίνων δὲ πάνυ φροντιστιχύς “ “Ἀντιφάνης φησίν. 

Οὐ μεϑύω τὴν φρόνησιν, ἀλλὰ τὸ τοιοῦτον μόνον, 
τὸ διορίζεσϑαι βεβαίως τῷ στόματι τὰ γράμματα, 

φησὶν ᾿Ἥλεξις.. ΠΞέλευκος δέ φησι τὸ παλαιὸν οὐ» εἶναι 
ἔϑος οὔτ᾽ οἶνον ἐπὶ πλεῖον οὔτ᾽ ἄλλην ἡδυπάϑειαν προσ- 
φέρε εσϑαι μὴ ϑεῶν ἕνεκα τοῦτο δρῶντας. διὸ χαὶ ϑοίνας 
χαὶ ϑαλίας καὶ μέϑας ὠνόμαζον" τὰς μὲν ὅτι διὰ ϑεοὺς 

οἰνοῦσϑαι δεῖν ὑπελάμβανον, τὰς δ᾽ ὅτι ϑεῶν χάριν 
ἡλίζοντο καὶ συνήεσαν. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ δαῖτα ϑάλειαν. 
τὸ δὲ μεϑύειν φησὶν ᾿“4“ριστοτέλης τὸ μετὰ τὸ ϑύειν αὐτῷ 
χροησϑαι. Ὁ Ἢ 

Ὅν 98 Θεοῖσι μιχρὰ ϑύυοντας τέλη, 
τῶν βουϑυτούντων ὄντας εὐσεβεστέρους, 

Εὐριπίδης φησί. χαὶ σημαίνει ὧδε τὸ τέλος τὴν ϑυσίαν. 

χαὶ “Ὅμηρος ν 
θυ "γὰρ ἔγωγέ τι φημὶ τέλος χαριέστερον. εἰγας 
2) ὅταν εὐφροσύνη μὲν ἔχῃ χατὰ δημον ἅπαντα. 

τελετάς τε χαλοῦμεν τὰς ἔτι μείζους καὶ μετά τινος μυστι- 
χῆς παραδόσεως ἑορτὰς, τῶν εἰς αὐτὰς δαπανημάτων ἕνεχα. 

τελεῖν γὰρ τὸ δαπανᾶν, καὶ πολυτελεῖς οἱ πολλὰ ἀναλί- 
σχοντὲς χαὶ εὐτελεῖς οἱ ὀλίγα. φησὶν ᾿λεξις 

---------- 

, ᾿ 

40 ". ἂν Βάνχαις] . 7171. 

40 ο. γίγνεται} δου θοθαΐαν γίνεται. Οὐ μεϑύω οὐ μεϑύσχω 
γὙ61 οὐδὲ μεϑύω ον ον Ῥοέογαΐ οὐχὲ μεϑύω. τοιοῦτον] τοσοῦ-- 

τον [θυ θΟη 15. ϑαλίας Ὑ1,. ϑαλείας ΒΟ. ἡλίζοντο ψ1,. 
ηὗὑλίζοντο ΒΟΉ. 

40 ἃ. Θεοῖσι] καὶ ϑεοῦσνι μικρὰ χειρὶ δέοθαει5 ΧΟΥΠ;, 14. «υὶ 

Βδρο οχ Βδπδῦ αὐυΐπᾳι6 γεγβίθιιβ διιοίίοτα δξέιε. θεοῖσι μικρὰ ϑύον-- 
τες τελὴ Ἐπιβέδεῃ!ιϑ ᾿. 892, 39. οημαίνει 14. σηκείωσαν 

“Ομηρος) Οάγ58. ὦ, ὃ. εὐφροσύνη] εὐφροσύνην Β, 



04 ἘΧΥΤ ὰ ΔΑ ; 

Ἷ 

᾿ Τοὺς εὐτυχοῦντας. ἐπιφανῶς. 

δεῖ ζὴν φανεράν τε τὴν δόσιν τὴν. τοῦ ϑεοῦ 
σποιξῖν" ὃ γὰρ ϑεὸς δεδωχὼς τἀγαϑὰ ' 
ὧν μὲν πεποίηκεν οἴεται χάριν τινὰ Ἷ 

5 ἔχειν ἑαυτῷ" τοὺς ἀποχρυπτομένους δὲ χαὶ ᾿ 

μετρίως πράττειν φάσχοντας, ἀχρήστους ὁρῶν, ἱ 
ῖ ἀνελευϑέρως τε ζῶντας, ἐπὶ χαιροῦ τινος 

λαβὼν ἀφείλεϑ'᾽ ὅσα δεδωκὼς. ἣν πάλαι. ὗ 
13. Τοσαῦτα οἰνολογήσαντος, ἤτοι στε ἐρὺ οἴνων εἰπόν- 

τος. λαφύσσοντος οἴνων ὀνόματα. οὐ χαίρει τῷ πώματι, 
ἐχ πρώτης ἐϑισϑεὶς ἀνατροφῆς ὑδροποτεῖν. 

Ἡδὺ γάρ ἐστ᾽ ἐν δαιτὶ καὶ εἰλαπίνῃ τεϑαλυίῃ 
τέρπεσϑαι μύϑοισιν, ἐπὴν δαιτὸς χἀρότωμηρν 

Ἡσίοδος ἐν τῇ -“Μελαμποδίᾳ φησίν. 

Οὔ τινι ὑμῶν ἐπῆλϑε περὶ ὕδατος εἰπεῖν τι, [ἀφ᾽ ὧν 
χαὺὶ ὃ οἶνος ἀφύεται, καίτοι Πιδάρου τοῦ μεγαλοφωνο- 

αι τάτου ἄριστον πάντων εἶναι τὸ ὕδωρ φήσαντος. Ὅμηρος 
μὲν οὖν ὃ ϑειότατος χαὶ τροφιμώτατον. αὐτὸ οἶδεν ἐν οἷς 
αἰγείρων ὑδατοτροφέων ἄλσος λέγει. ἐπαινεῖ δὲ καὶ τὸ 

40 ε. Ψ. 3. ϑεὸς δἀά!ςαπι ἃὉ Ἡουθδηηο ἘΠῸΠπι. ἀοοΈΓ. τη δ έϊ. Ρ. 

140. Υ. 4. ὧν μὲν πεπ. ἨδΥπιᾶππιιθ. τὸν μὲν ὧν πεπ. Ψ].. τῶν 
μὲν ὧν πεπ. ΟὉ. Υ. 4. τινὰ] τιν᾽ ΒΟ. Ψ. ὅ. ἑαυτῷ] αὐτῷ Ὁ, 

οΥβιιβ Ὁ. πἰδὶ οχ ἀἄποθιιβ νουβῖθι5 οοπίδοέιβ δδέ, εἷ πράττειν 
μετρίως οὰπὶ Οαβαιθοπο. βορθοπᾶάσπι δὲ ἀχρήστους πιιξαπάτππι ΘΙ], 

ᾳαυοα ποπ ροίΐυϊέ ΡΥ πιὰ 5υ θὰ ρυοάποξα οἴου υ!. 

᾿ 40 ἢ, Υ. 7. ἀνελευϑέρως 4511. δὲ [,. ἀνελευϑέρος Ψ, ἀνελευϑέρους 

ΒΟ. ἐπὴ καὶ ἐπὶ Ὁ. Τοσαῦτα οἰνολογήσαντος --- ὀνόματα 
ΔΟΟΟΒΒΟΤ πὲ δχ πιᾶγρ. Ὁ. οἐνολογεῖν ὃχ Κ'αβηοητῖ5 [ἰ. ΓΙ. νλοπιογδΐ 
Οαβαιθοπαβ (84 1. Ρ. 28 8.) ν. 57. λαφύσσοντος) Ὠυθῖτιπι πέγταπι 
Ποὺ δὴ λαφύσσοντανι ἄᾶν᾽6 γΟ]αοτὶξ ΠΟΥ ΔΤΙ5. ἐκ πρώτης οπι. Β. 

Ἡδὺ γάρ ἐστ᾽ ἐν Ὑ1Π, τροΐθ, 564 δχ οοπίδοξατα τι νυἱἀθέωυγ. γὰρ 

οπι. ΒΟΏ. ἔστιν ἐν βογιρέσν ἴῃ ΒΟ.: 46 Ὁ πόθ οοπδίαΐ, ἧδύ ἐστιν ἐν 

Ο τυϊβὰβ ἰπ οΟἸ] Θοέΐομο ἰγαϑιη θπίογαπι ΠἰὍγοὸ ΧἼΠΠ, βαθὶθοία, τεϑα- 

λοίῃ] τεϑαλείη ΒΟ. μύϑοισιν) μύϑοις Ἔ. ὕδατος ΟΌ. ὑδά- 

των ὙΤ,. ἀφύεται ΒΟΒΥ͂. φύεται Β4511. 1.. Τοΐαπι πος ἀφ᾽ ὧν καὶ ὃ 
οἶνος ἀφύεται ἴῃ 5οἀ πὶ Δ] 1Θ πὰ πὶ ἱπι πη!» ά556 νἱἀθξαν. ἀφύεταν Γογία556 

εχ ἀφύσσεται νο}] λαφύσσεταν ἀορταναΐαπι: εὐ οοηῃ!ΘοἔυΓᾶ 8 νΟΓὶ 5Ρ6- 
Οἴε8. δοοοῦϊξ οχ ΨΈΓΡΙΒ Ῥιδοοοἀομδυβ Δ Ο βουνδέῖβ. Οδβαῦθοπιβ 

ἴγτ65 δχ ᾿πρννο βου βευταϑ ἌΡΕΟΣ ̓ξ "εξ αι, ἀρύεται, οὗ να γιάς ἅππο- 

ἐαξϊοη 6 τη. ἡ 

41 ἃ. αἰγείρων 7 Οὔν85, ρ, 208, ἄλοος] ἄλγος Β. 
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διαυγὲς αὐτοῦ,, Κρῆναε πίσυρες δέον ὕδατι λευκῷ." τὸ δὲ 
δὴ. κοῦφον χαὶ πλείφγνοξ. τιμῆς ἄξιον ἱμιδρτὸν καλεῖ. ἱμερτὸν 
γοῦν φῆσι τὸν Τιταρήσιον, ὃς τῷ Πηνειῷ συμμίσγεται. “καὺ 
τοῦ. ῥυπτικοῦ δὲ ὕδατος μέμνηται" ο ἀποδεχόμενος, χαὶ 
Πραξαγόρας ὃ Κῶος καλὸν εἶναι λέγει 

Καλὸν ὑπεχπρορέει μάλα περ 'ὁυπόωντα χκαϑῆραι. 
διαστέλλει δὲ καὶ γλυκὺ ὕδωρ ἀπὸ 'πλατέος, τὸν μὲν ᾿βλλήσ- 
πόντον εἶναι “λέγων πλατὺν, ὑ ὑπὲρ δὲ ϑατέρου φράζων 
»ὡΣτήσαμεν νῆας ἀγχοῦ ὕδατος γλυκεροῖο.““. 

14. Οἶδε δὲ αἱ τὴν χλιαροῦ φύσιν πρὸς τὰ τραύμα- 
τα. τὸν γοῦν Εὐρύπυλον το λεντα ἐκ τούτου χαταιονᾷ " 
καίτοι εἰ ἐπισχεῖν ἔδει τὴν αἱμορραγίαν, τὸ ψυχρὸν ἐπιτή- 
δειον ἦν; συστρέφον καὶ συσφίγγον. εἰς δὲ τὸ παρηγορῆ- 
σαν τὰς ὀδύνας. τῷ ϑερμῷ ἑπαιονᾷ; ϑέλγειν δυναμένῳ. 

ἔστι δὲ παρ᾽ αὐτῷ τὸ λιαρὸν ϑερμόν. ἐναργῶς δὲ τοῦτο 
δείκνυσιν ἕν τῷ περὶ τῶν Σ:χαμανδρου ον 

Ἡ μὲν γὰρ (φησὶν). ὕδατι λιαρῷ δέει, ἀμρὺ δὲ καπνὸς 
γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡσεὶ ἡμρὸς οὐδηβλέυθιοι 

ἄρα ̓δὲ τοῦτο λιαρόν ἔστιν, ἀφ᾽ οὗ πυρὸς ἀτμὶς χαὶ χα- 

πνὸς ἔμπυρος ἀναφέρεται; περὶ. δὲ τὴς ἑτέρας πηγῆς λέγει 
ὡς ϑέρους ῥέει εἰχυῖὰ χαλαζῃ, 7) χιόνι ψυχρῇ» ἢ) ἐξ ὕδατος 

χρυστάλλῳ. εἰωϑὼς δὲ λέγειν καὶ τοὺς νεοτρώτους ϑερμῷ 
περιρρεῖσϑαι αἵματι ἐπὸὴ μὲν ᾿“γαμέμνονός φησιν 

) 

ἸΚρήναι] Οαγ55. ε, 70. πίσυρες] πίσσυρες ΒΟ. ἐἁγοῦν] Το σοθᾶ- 
{πὰ} οὖν. Τυταρήσιον} πιταρήσιον Ββ, ᾿ ὃς τῷ Πηνειῷ συμμίσγε-- 
ται] Πιαά, ρ, 702. ' ' ᾿ 

ἜΔΕΙ Σ ὅς δ᾽ ἐς Πηνειὸν προΐει χαλλίρροον ὕδωρ" 
οὐδ᾽ ὅ γε Πηνειῷ συμμίσγετιι. ἀργυροδίνῃ, 

ἀπ σόος ἀλλά τέ μὲν καϑύπερϑεν. ἐπιρρέξι ἠὔτ᾽ ἔλαιον. 
Κι. Θάν55. ἕ, 87. 

“41 Ὁ. στήσάμεν ΒΟ; στῆσαν μὲν ΜΠ, Οᾶν85. μ, 308. σὐήσαμϑη ἐν 
λιμένι 7λαφυρῷ εὐεργέα νῆα, ἄγχ᾽ ὕδατος γλυκεροῖο. . σὴν χλιαροῦ: 
τὴν τοῦ χλιαροῦ Βνιιποίκῖτι5.. Εὐρύπυλον] 144, 2, 8530. χα- 
ταιονᾷ Ἰθγιιποἰκία5.: χατξαιονεῦ ΨΤ,. παταιον ΒΌΡΟΥΒΟΡΙΡίΟ εὸ Ὁ, 
ΤῊΝ ΒΟ. δε Βυπποκίαϑ. ἐπαιονεῦ ΨῈ,.. νούλν, 

4 Ἢ μὲν γὰρ Πα, χ, 149. γίγνετ) δον Ἰδοῦ ἀξαν γήμεταν. 

ἄρά" δὲ ΒΟ. ἐρόδαξαν ἀρ γε. ϑέρόυς Β. δου δεθαξαν 
ϑέρεορ, ΠΙαά. χ, 101. ἡ δ᾽ ἑτέρη θέρει πραρέει εἰκυῖα --ος 
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Ὄφρα οἱ αἷμ᾽ ἔτι ϑερμὸν ἀνήνοϑεν ἐξ ὠτειλῆς" 
ἐπὶ δὲ τοῦ φεύγοντος μετὰ τὸ βμηϑῆναι ἐλάφου μεταφρά- 
ἕων φησὶν .. ̓ Ὄφρ᾽ αἷμα λιαρὸν χαὶ γούνατ᾽ ὀρώρῃ. φ ᾿4ϑη- 

γψαῖοι δὲ μξ ἑταάχερᾶς χαλοῦσι τὸ χλιαρὸν, ὡς ᾿Ερατοσϑένης 

φησίν. [ὑδαρῆ φησὶ καὶ μετάχερας.] 

16. Τῶν δ᾽ ἄλλων ὑδάτων τὰ μὲν ἐκ πετρῶν φερόμενα 
δνοφερὰ καλεῖ, ὡς ἀχρεῖα δηλονότι" τὰ δὲ χρηναῖα χαὶ 

διὰ πλείονος γῆς καὶ εὐχάρπου φερόμενα τῶν ἄλλων προ- 
χρίγει, ὡς καὶ Ἡσίοδος 

Κρήνης ἀεναου. χαὶ ἀποιαύτον 2 ἣ τ᾽ ἀϑόλωτος. 

καὶ Πίνδαρος 

Μελιγαϑὲς ἀμβρύσιον ὕδωρ 
Τιλφώσσας ἀπὸ καλλικρήνου. 

χρήνη δ᾽ ἐν Βοιωτίᾳ ἤ Τιλφώσσα" ἀφ᾽ ἧς “Ἱριστοφάνης 
φησὶ “Τειρεσίαν πιόντα διὰ γῆρας οὐχ ὑπομείναντα τὴν 

ψυχρότητα ἀποϑανεῖν. Θεόφραστος, δέ φησιν ἐν τῷ περὶ 
εΕὐδάτων τὸ Νείλου ὕδωρ πολυγονώτατον χαὶ γλυχύτατον᾽ 
διὸ χαὶ λύειν τὰς κοιλίας τῶν πινόντων μίξιν ἔχον λιτρώδη. 
ἐν δὲ τῷ περὶ φυτῶν ἐνιαχοῦ φησιν ὑδὼρ, γίνεσϑαι παι- 
δογόνον, ὡς ἕν Θεσπιαῖς" ἔν Πύρρῳ δὲ ἄγονον. χαὶ τῶν 
γλυχέων δέ φησιν ὑδάτων ἔνια ἄγονα, ἢ οὐ πολύγονα, ὡς 

Α1 ἃ. "οφρα οἱ] Πιἰια4..λ, 2606. αἷμ᾽ ἔτι ϑερμὸν Τ,. αἷμα ϑερ-- 
μὸν ΒΥ. ἄνήνοθεν) ἄνηνηθϑεν Β., "Οφρ᾽ αἴμα] Πα. λ, 477. 
ὀρώρῃ ΒΟ οὑπὶ Ηοπιθτο. ὀρώρεν Ὑ 1. μετάκερας] ἘΠῚ. Ρ. 128 6. 

ὑδαρὴ ΒΟΏ. ὑδαρὲς Ψ 1. δνοφερὰ) Ηϊδα. ε, 1. π, 4. 

41 6. τὰ δὲ κρηναϊωη Οανϑε. εὐ 70. “Ποίοδος] Ἔργ. 893, 

ἄενάου 1,. ἀεννάου ΒΟΌΥ. ΤΠ νδαρος) ἘΤάρστη. 211. Ρν. 008. ΒΟΘΟΚΗ, 

"Αριστοφάνης) Εδάοπι ἐγαα!ε Επιδέαεμηιδ Ρ. 1209, 48, 1008, 7. 
Θεόφραστος) 0]. ΄. Ρ. 193. ---  Τ 90. 

41 ἔ. τὸ Ἰγείλου] Ἐπιβέδε μι Ρ. 1499, 59, ἀρχέσει δὲ πρὸς τὸ 
παρὸν ἐν μετρίῳ φάναν ὅτι τε τὸ Ἱγειλῶον ὕδωρ πολυγονώτατον αὶ 7λυ-- 

κύτατον, εἰ χαὺὶὺ μὴ πᾶν γλυχὺ ὕδωρ πολύγονόν. ἐστιν, ἀλλ᾽ ἔνια πὧὐ γλυ-- 
" «ε«ς.ς᾿’ ΣΉ « τὶ Ὁ ΄ . λί “ , " 

χέων ὑδάτων καὶ ἄγονα. καὶ ὅτι λύει τὰς κοιλίας τῶν πινόντων: μίξιν. 

ἔχον νιτρώδη. ἔχον ἴ, οἱ Ἐπίδεἶα5. ἔχοντα ΒΟΌΨ, λιτρώδη 
ΒΟ. νιτρώδη Ψἴ,. περὲὶ φυτῶν) ΙΧ, 15. ρΡ. 324. δομποίᾷ, 

παιδογόνον ΤΠΘΟρΡΗγαβέμβ, αὶ γυναιξὶ δα άϊ. «μο οΡαξαι. παυδογόνιον. 
παιδογονίας Ο. παιδογόνον ἴῃ οὐπιρθῃ ἀϊο58ἃ {ἰδ νι. Ὁ βοιυρέιπγα ἀρ ηοβοῖέ 

δομνν οΙΡ ἢ. ει, μοῦ ἴῃ 50 Πῦγο Εὐιδίαιιϊιι5 Ρ. 1042, 2. 

«οὔ πο. κα. ὡς ἐν“ χε δ“ 
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Δ» τὸ ἐν Φέτῳ καὶ τὸ ἐν Πύρρῳ. αὐχμῶν δέ ποτε “γενομένων 
περὶ τὸν Νεῖλον ἐρρύη τὸ ὕδωρ ἑῶδες καὶ πολλοὶ τῶν 
«Αἰγυπτίων ἀπώλοντο. μεταβάλλειν τέ φησιν οὐ μόνὸν τὰ 
πικρὰ τῶν. ὑδάτων, ἀλλὰ καὶ τὸ ἁλυχὸν καὶ ὅλους ποτα- 

μοὺς, χαϑὰ τὸν ἐν Καρίᾳ, παρ᾽ ᾧ Ζηνοποσε εἰδῶγνος ἱερόν 

ἐστιν. αἴτιον δὲ τὸ πολλοὺς πρϑύγρος πίπτειν περὶ τὸν 
τύπον. ' 

«16, λλα δὲ τῶν. ὑδάτων. καὶ σωματώδη ἐστὶ χαὺ ἔχει 
ὥσπερ. τι βάρος ἐν ἑαυτοῖς, ὡς τὸ ἐν Τροιζῆνι. τοῦτο γὰρ 

φοαὺ τῶν γενομένων. εὐθὺς ποιεῖ; πλῆρες τὸ στόμα. τὰ δὲ 

πρὸς τοῖς περὶ Πάγγαιον ἐΡΆΜΜΑ ΛΝ τοῦ μὲν χειμῶνος τὴν 
χοτύλην ἄγουσαν» ἔχει ἐνενήκοντα ἐξ. ϑέρους δὲ τεσσαρά- 

χοντῶ ἕξ. συστέλλει δὲ αὐτὸ καὶ πυχνοῖ μᾶλλον τὸ ψῦχος. 
διὸ χαὶ ἐν τοῖς γνώμοσι δέον. οὐκ ἀναδίδωσι τὰς ὥρας ἐν 

, τῷ χειμῶνι, ἀλλὰ περιττεύει, βραδυτέρας οὔσης τῆς ἐχροῆς 

διὰ τὸ" πάχος. καὶ ταὐτὰ περὶ “Αἰγύπτου φησὶν, ὅπου μα- 

λαχώτερος ὃ. ἀὴρ. τὸ δὲ ἀἁλυχὸν' ὕδωρ' γεωδέστερόν ἐστι 
καὶ πλείονος δεῖται κατεργασίας,. ὡς καὶ τὸ ϑαλάσσιον, 
ϑερμοτέραν ἔχον τὴν φύσιν καὶ μὴ ὁμοίως πάσχον. μόνον 
δ᾽ ἀτέραμνον τῶν ἁλυκῶν τὸ τῆς ““ρεϑούσης. χείρω δ᾽ 
ἐστὶ τὰ βαρυσταϑμότερα καὶ τὰ σκληρότερα καὶ τὰ ψυ- 
χρότερα διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας" δυφχατεργαστότερα γάρ ἐστε 
τὰ μὲν τῷ πολὺ τὸ γεῶδες ἔχειν, τὼ δὲ ψυχρότητος ὑπερ- 

βολῇ. τὰ δὲ ταχὺ. «ϑερμαινόμενα κοῦφα καὶ ὑγιεινά, ἐν 

42. ἃ... Φέτᾳ χαὶ τὸ ἐν Τάρρῳ) [65. Φαιστῷ. {Πἰγιίηψιο Ογοίαθ 
ορρίάμηι,“.“ Ἡ μβέδυ 5. Φέταᾳ] Φείᾳ ἰδοϊξα βουιρβίε Βομποι θεῖ 
δα ὙΠΘΟρὨΡαβε, γν0], ΠῚ, Ρ. 827. αυἱ Γοὐέα586. Φέᾳ νο]μΐε, πύρρᾳ 
ΒΟ δὲ Οαβαυθοπίδηιϊ 1011, τάῤῥᾳ 1. αὐχιιῶν --- ἀπώλοντο] Ἐπ- 
ΘΕ ἀ5 Ρ. 830, 14. ὅλους ποταμοὺς} ὅλως ποτμικὸν 1), 

κιϑαιρῶνι παρ᾿ ΒΨ. Καρίᾳ παρ᾿ ϑοιννοῖσἢ. ααὶ ,»ηελίςς τηχαϊε.,,ρ6γ- 

Ξρίειτιη υἱάεί!γ οἱ ἐχίγα ἀμὐτξαϊοπεηι μοβίξιηι 60 βογίρέμγαθ πόχι, 

4μόπιὶ (᾽ λαὺεῖ, καρίᾳ εἰβπβοαγὶ.. Κιθαιρῶνι, παρ᾽ ᾧ Ζηνός καὶ τὸν 
ἐν Καρίᾳ παρ᾽ 1,, ἀ6. φυὰ βουρέαγα υἱάθ δπποίδειοη θην. Ζηνοπο-- 
σειδῶνος ῬΟΥΒΟΠΙΙ5 οὐπιραγᾶΐζο Μδοποπα ΨΠΠ. Ρ. 337 ἃ, ΓᾺΡΕῚ ζηνὸς 

ποσειδῶνος. περὶ] ἐπὶ Ο, αἸέεγο ϑβϑιρθγβουρίο. ἄλλα ΒΟΌ. 
τάλλω ΥΙ,. ἐστὶ] Τιοσ οθαίαν εἰσί. 

42 Ὁ. Πάγγαιον] παγαὶ Β. ἐνενήκοντα (ΒΟΥ θα θδίυν ἔννενη-- 

χονταὺ ἕξ οἱ τεοσαράκοντα ἕξ Ἰιἔογῖβ. Ἔχρυθϑϑα ἱπ Ὁ. αὐτὸ ΒΟ. 

αὐτὸς Ψ. αὐτὰ Τ,. 'πυχνοὶ) πυνεῖ Β. ὁμοίως ΒΝ. ὅμοιον 1. 
ΑὙΒΕΝΆΚΙΞ. 1. Ψ 
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Κραννῶνι δ᾽ ἐστὶν. ὥδωρ ἡσυχῆ ϑερμὸνν ὦ Ὃ διατηϊεῖ᾽ 'χρε- οἱ 

ϑέντω τὸν. οἶνον ἐπὶ δύο χαὶ τρεῖς" ἡμέρας.. τὰ δ᾽ ἐπίρουτα 
χαὶ ἐξ ὀχετοῦ. ὡς ἐπίπαν βελτίω τῶν. στωὠσίμων, κοπτόμε- 
γά τὲ μαλαχώτερω γίνονται." διὰ τοῦτο" χαὶ τὰ ἀπὸ τῆς 

ἃ χιόνος δοκεῖ χρηστὰ εἶναι" καὶ γὰρ ἀνάγεται τὸ ποτιμώτε- 
ἕν. “καὶ τοῦτο. κεκομμένον. ἐστὲ τῷ «ἀἀέρι". διὸ; χαὶ τῶν 
ὀμβρίων βελτίω χαὶ τὰ ἐπ κρυστάλλου δὲ διὰ τὸ χοῦ 
τεραὶ εἰναι" “σημεῖον ὃ᾽, ὅτι χαὺ. ὃ “χρύσταλλος. αὐτὸς κου- 

φότερος τοῦ αλλοὺ ὑδάτος: τὰ δὲ ψυχρὰ σχληρὰ," διότι 

γεωδέστερα. τὸ δὲ σωματῶδες καὶ. ϑερμανϑὲν ϑερμότερον 
καὶ ψυχθὲν ψυχρότερόν ἐστι. χατὰ τὴν αὐτὴν δ᾽ αἰτίαν " 

καὶ τὰ ἐν τοῖς “ὄφεσι, ποτιμώτερα. τῶν ἐν τοῖς πεδίοις " 
ἧττον γὰρ μέμικται. τῷ. γεώδει. ποιεῖ δὲ τὸ γεῶδες καὶ τὰς 

ς ἐπιχροὰς τῶν ὑδάτων. «τὸ γοὺν τῆς" ἐν Βαβυλῶνι "λίμνης 
ἐρυϑρὸν γίνεται. ἐπί. τινὰς "ἡμέρας" «τὸ δὲ τοῦ; «Βορυσϑέ- 

γοὺς κατά τινὰς χρόνους Ἰοβαφὲς, καίπερ ὄντος χαϑ' 'ὑπερ- 
βολὴν λεπτοῦ" σημεῖον δὲ, τοῦ “Ὑπάγιος ἐπάνω ΠΡῸΣ 

διὰ κουφότητα τοῖς βορείοις: Ἰτυ ὯῈ} Σ Ολ..Σ 

17. Πολλαχοῦ. δ᾽ εἰσὶ χρῆναν αἱ μὲν" ποτιμὠτεραι χαὶ 

᾿οἰνωδέστεραι, ὡς ἢ ̓περὶ “Ιαφλαγονίαν, πρὸς ἣν φασι τοὺς 
ἐγχωρίους ὑποπίνειν προσιόντας, ἁλμώδεις δ᾽ ἅμα τῷ ὀξεῖ 

ἐν “Ξιχανοῖς τῆς. “Σικελίας. ἐν τῇ Καργηδονίων δὲ ἐπικρα- 

ἔτείᾳ χρήνη ἐστὶν ἢ τὸ ἐφιστάμενον ἐλαίῳ ἐστὶν δμίοιον, 

μελάντερον τὴν Ζρόαν' ὃ ἀποσφαιροῦντές χρῶνται. πρὸς. τὰ 

πρόβατα χαὶ τὰ χτήνη. χαὶ παρ᾽ ἄλλοις δ᾽. εἰσὶ λίστος 

ἔχουσαι τοιοῦτον ὡς ἡ ἐν ᾿Ασίᾳ, ὑπὲρ ἧς ᾿4λέξανδρος ἐπέ- 
στειλὲν ὡς ἐλαίου χρήνην εὑρηκώς. καὶ τῶν ϑερμῶν δ᾽ ἐκ 

4 8 φύσεως ὑδάτων ἔνια. γλυκέα ἐστὶν, ὡς τὰ ἐν Αἰγαῖς τῆς 
Κιλικίας καὶ περὶ Παγασὰς, τά τ᾽ ἐν τῇ Τρωιχῇ “Ἰαρίσσῃ, 

42 ς. Κραννῶνι) Κράνωνε Βυπποϊκῖυ5,. (ογέαββ. οχ Ὁ, Κρανῶνυ 
ΝΟΒΠοΙἀονὰ5 Ρ. 198. ϑερμὸν ΒΟΏ. ϑερμαῖνον. ὙΠ, χαὲὶ τὰ 
ἀπὸ] χαὶ ἀπὸ Β. 

42 8. Βαβυλῶνι --- Βορυσϑένους] Ἐυδέδξμτας Ῥ. 830, 12, 
σημεῖον} 1π Ὁ σοροηάϊαπι 40 σημεέωσαι ἱπάϊ! οαξαΓ. “δὲ τούτου; 

τὸ ἐπάνω “Ὑπάνιος νήχεσϑαι, γίνεται ἴ, δοπέγα οραΐο65. τοῖς βορείοις 

ΒΟ. τὴν ἐν τοῖς βορείοις ΥἹ,. φασι ΒΟΏ. φησι Ὑ1.. 

43 ἃ. “ἱγαῖς τῆς ἸΝἰαἢ αἰγαῖς χιλικίας Β. παγασσὰς Ὁ. 

τραγασὰς Ψ1,. Ποάϊ Παγασὰς, τά εἰ ἐν (ἀβδυβοπιιβ. Πἱθνὶ τὰς ἐν. 

-« κὩκοω πο. ὥῦσῳ διε ἀοιύννοι, «σονῖν τῷ 
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χκοὰ περὶ Μαγνησίαν χαὶ ἐν Μήλῳ καὶ “Διπάρᾳ" ἐν δὲ 
“Ιρούσῃ τῇ πρὸς τὸν. Μύσιον ᾽θλυμπον τὰ βασιλικὰ χα- 
λούμενα. τὰ. δ᾽ ἐν ᾿Δσίᾳ περὶ Τράλλεις καὶ τὸν Χαραχω- 
μήτην. ποταμὸν, ἔτι δὲ ΙΝῦ ὕσαν πόλιν, οὕτως ἐστὶ; "λιπαρὰ 
ὡς μὴ. δεῖσϑαυ τοὺς ἐναπολουμένους ἐλαίου. τοιαῦτα χαὶ 

τὰ ἐν. Δασκύλου κώμῃ. τὰ δ᾽ ἐν “Καρούροις χατάξηρα χαὺ 

σφόδρα ϑερμά: τὰ δὲ «ζεβὲ Μηνὸς κώμην, Ἢ ἐστι Φρυ- 

γίας, τραχύτερά ἐστι, καὶ λιτρωδέστερα, ὡς καὶ τὰ ἐν τῇ 
καλουμένῃ ““ἕοντος κώμῃ τῆς Φρυγίας. τὰ δὲ περὶ Δορύς- 

λαιον καὶ πιγόμε ενά ἔστιν ἥδιστα" τὰ γὰρ περὺ νας ἢ 
Βαΐου λιμένα τῆς Ιταλίας παντελῶς ἄποτα. 

18. “Σταϑμήσας τὸ ἀπὸ τῆς ἐν. Κορίνϑῳ Πειρήνης 
Πν ΜΝ: ὕδωρ κουφότερον πάντων εῦρον τῶν χατὰ τὴν 
“Ελλάδα... οὐ γὰρ ̓ Αντιφάγει τῷ χωμικῷ πεπίστευχα λέγοντι 
χατὰ πολλὰ τὴν “Ἵττικὴν διαφέρουσαν τῶν ἄλλων χαὶ ὕδὼρ 

κάλλιστον ἔχειν. φησὶ γὰρ 
: Οἵα δ᾽ ἡ χώρα φέρει 

διαφέροντα τῆς ἁπάσης, “Ἱππόνιχ, οἰκουμένης, 
τὸ μέλι, τοὺς ἄρτους, τὰ σῦχα. Β. σῦκα μὲν νὴ τὸν Δία 

᾿ πάνυ Φέρει. «4. βοσχήματ᾽, ἔρια, μύρτα, ϑυμιάματα, 
πυροὺς, ὕδωρ διαφέρον, 

ὥστε χαὶ γνοίην ἂν εὐθὺς ᾿Ἃττικὸν πίνων ὕδωρ. 

τὸ ὕδωρ “ποταμοῦ σῶμά φησί ποὺ Εὔβουλος ὃ κωμῳδιο- 
ποιὸς εἰρηχέναι Χαιρήμονα τὸν τραγικόν" 

, Ἐπεὶ δὲ σηχῶν περιβολὰς ἡμξίψαμεν 
᾿ς ὕδωρ τε, ποταμοῦ σῶμα, διεπεράσαμεν. 

το ἐ Προύσῃ τῇ πὶ τῇ Β. 6ἁ βασιλιχὰ] βαρβαριχὰ Β, 
τράλλεις. ΒΟ). τράλλις. ΨΙ... . Νῦσαν] Βοιθοθαΐξιν ΤΥύσσαν, 
ἐναπολουμένους͵ ΒΨ. ἐναπολουομένους 1... καὶ τὰ ἐν τῇ] καὶ ἐν τῇ Β. 

48 Ὁ. Ζορύλαιον (αβαυθοηιβ. 1107] δονύλαιον. Βαΐας 1,. 
βαΐαος Υ. βαΐου ΒΟ. βαίῳ Ψ. Βαΐων Τ,. Ψ.1,-- 3. Οἵα --- 

φέρει δΧ ἈπΕΡμά ΝΒ Ὁμωνύμοις αἴἴονε ΠΙ. Ρ. 74 ἃ. Υ. 2. ἴμερσο- 

θέαν διαφέροντα πάσης (πᾶσιν Ν εἰπε εἰκῖιι8 Ρ. 7.), ἹἹππόνικε, τῆς οἰκοὺμιέ- 

γῆς. Οὐοττγοχὶε Ῥουβοπι5. 

48 ο. Ψ. 4. ϑυμιάματα Ῥογϑοπα. ἰδεῖ ϑύματα. Ν. ὅ. πυ- 
-ροὺς ΒΟΉ. τυροὺς εν ΠΡ εδα ὕδωρ δὲ διαφέρον Ῥογδοπιι8. κωμῳ-- 
διοποιὸς δαμυν σιν. οαϊεῖο, κωμῳδοποιὸς ὟἼ,. κωμικὸς Β. Ῥοχέαχραγις 

ἜΚ 
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καὶ ἡμῶν δὲ πᾶσα δύναμις ἐξ ὑδάτων ἄρδεται. ἐν Ἴήνω 
ἶ κρήνη ἐστὴν ἦ ἧς τῷ ὕδατε οἶνος οὐ μίγνυται. Ἡρόδοτος. δὲ 

ἐν τετάρτῃ τὸν Ὑπανίν φησιν. ̓ ἀπὸ ὯΝ τῶν πηγῶν. φερό- 
μενον ἐπὶ πέντε ἡμέρας βραχὺν εἶναν χαὺ γλυχὺν, ̓ μετὰ «δὲ 
ἄλλων τεσσάρων ἡμερῶν πλόον πιχρὸν γίνεσθαι, ἐχδιδού- 

σης εἰς αὐτὸν χρήνης τινὸς πικρᾶς, Θεόπομπος. δέ ἰφησι 
περὶ τὸν ̓ Ἐριγῶνα σοταμὸν ὀξὺ εἶναι ὕδωρ᾽ ̓χαὶ τοὺς. πίνον- 
τας 'ἃὐτὸ μεϑύσχεσϑαι, καϑὰ χαὶ τοὺς τὸν οἶνον. 

18.) τΠριστόβουλος δ᾽ ὁ “Κασανδρεύς φησιν ἐν ἩΠλήτῷ ̓  
χρήἥνην εἶγαι «ἡχίλλειον καλουμένην, ἧς τὸ μὲν ῥεῦμα εἶναι 
γλυχύτατον, τὸ δ᾽ ἐφεστηχὸς ἁλμυρόν' ἀφ᾿ ἧς οἱ ππλή- 
σιοι περιρράνασϑαί φασι τὸν ἥρωα, ὅτε ἀπέκτεινε: Τράμβη- 
λον τὸν τῶν “Πελέγων βασιλέα. Ἰχων δὲ χαὶ ὅτι τὸ “περὺ 
ἹΚαππαδοχίαν ὕδωρ πολύ τε ὃν καὶ κάλλιστον οὐ σήπεται 

ἀπόρρυσιν οὐχ ἔχον, πλὴν εἰ μὴ ὑπὸ γὴν δέοι. Π|τολε- 
μαῖος δὲ ὁ βασιλεὺς ἐν ἑβδόμῳ. ὑπομνημάτων ἐπὶ Κοῤίνθου 
προά) υσί φησιν ἡμῖν διὰ τῆς Κοντοπορίας χαλουμένης 
κατὰ τὴν “ἀκρώρειαν. προσβαίνουσιν᾽ εἰναι χρήνην νᾶμα 
ἀνιεῖσαν χιόνος ψυχρότερον" ἐξ ἧς πολλοὺς μὴ πίνειν ἀπο- 
παγήσεσϑαι . προσδοκῶντας, αὐτὸς δὲ λέγει πεπωχέγαι. 

Ἂ 

Π8θο δρίέοπιθ, Αἰμοπδοὶι πος νοϊαϊέ, ορί ποῦ, ἃφαδπὶ ποταμοῦ σῶμα 
ἀἰχῖδβα Ομ Θθ ΟΠ 6 πὶ, Ἐπεὶ ---. Ταπι, ρογρὶξ καὶ Εὔβουλος “Ἡμῶν. δὲ 

πᾶσα δύναμις ὑδάτων ἄρδεται: π8πη} ἐξ ἀρ] πιπι νἱ ϊέ δοῦν ΘΙ Ρἢ. ἐν 

Γήνω) ϑίορῃδπι5 ΒΥ Ζᾶπέ. ἴῃ Τῆνος, ὉΡΒῚ Ορ6 οοαϊοὶ5 Ὑ γε ῖ5]. βογῖθθη- 
ἄσιη ἐν Τήνῳ τὴ νήσῳ, εἔ Ἐπδέαξπιι5 ἢ. 848, 10. ᾿ ἐν τετάρτῃ] 

(ἀρ. 582. ᾿ ἄν. 

438 ἃ. πλόον Τ,. πλέον ΒΥ͂. περὶ Ὁ. Τιεσορθδέυν παρὰ. 

"Εριγῶνα Βταποκία5, ἐρυμεῶ οὐπε βου!ρέιναθ σοπιρεπᾶϊο ἢπ ἢπό. Ὁ. ἐρι- 
γαιῷ γΕ] 51η}1}6. αἱ Ὠ.,. Ἰέοαὰο ΒΕ, ἱπ α΄ ὦ ἀμρρεθπββέμη, ἐφγά- 

νην Ἅ8.. ἐφεστηκὸς 1 ΓΙ δὲ Επιδέδξμὶι5 Ρ. 348, 6. ΑΜΘΝΝ 
ΒΟΒινοΙσ ἢ. 

43 6. Τράμβηλον Ἐπέδίμιι5 Ρ. 343, 7. Τῖρτὶ ἐν τον 

περὶ ὑπ απποβονίαν ἢ, περὶ καππαδοχίας Β. ἀπόρρυσιν ϑοιινεΙ6ἢ. 
ἀπόρῤοησιν ΒΟΌ. ἀποόῤῥοιαν ὙἹΤ,. “τολεμαῖος) Ἐππιδεπῖα5 Ρ. 1203, 

40. φέρεται δὲ ἱστορία καὶ Πτολεμαῖον ἐπὶ Κορίνθου προάγοντα χρήνῃ 
περιτυχεῖν ἀναβαλλούση νᾶμα χιόνος ψυχρότερον, ἐξ ἧς πολλοὺς μὴ πίνειν 

ἀποπαγήσεσϑαν προσδοκῶντας, αὐτὸς δὲ λέγει ᾿'πεπωκέναι. ἡμῶν οχ 
Ῥερ]οπιδ οὶ παττδίέϊουθ γθέϊηαϊέ, ΤΥ 5. ποπ ΘΟΠΥ ΘΠἾΘΠ5 πιπέδεῖβ 856-- 

φαρηΐξίθιι5. “Κοντοπορίας 1,. κοντοπορείΐας Ψ΄. χιόνος] χειόνος Β: 
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τ Φύλαρχος δέ φησιν ἐν᾽ Κλείτορι εἶναι κρήνην ἀφ᾽ ἧς τοὺς 

πιόντας οὐκ. ἀνέχεσϑαι τὴν τοῦ οἴνου ὀδμήν. Κλέαρχός 
φησι τὸ μὲν ὕδωρ ὥσπερ καὶ τὸ γάλα λευκὸν λέγεσθαι, 
οἶνον δὲ χαϑάπερ, καὶ τὸ νέκταρ, ἐρυϑρὸν, μέλε δὲ καὶ 
ὅλαιον. χλωρὸν, τὸ δ᾽ ἐκ τῶν μύρων ϑλιβόμε γον μέλαν. 
Εὔβουλος εὑρετιχούς -φήσι τὸ ὕδωρ 'ποιεῖν τοὺς πίνοντας 

αὐτὸ μόνον, ; 
τὸν «δ᾽. οἶνον ἡ ἡμῶν τῷ φρονεῖν ἐπισχοτεῖν. 

τὰ αὐτὰ δ᾽ ἐμμβεῖα χαὺ ᾿Ὠφελίων φησί. 
20. Τοιαῦτα. ὥσπερ οὗ ῥήτορες πρὸς ὕδωρ εἰπὼν καὶ 

ἀὰ βραχὺ ἀναπαυσάμενος - ιαὖϑις ἔφη, Ἄμφις ὁ χρύαθ πού 
σιν 
᾿ἘἜγνὴν ἄρ᾽, ὡς ἔοιχε, κἂν οἴνῳ λόγος" 

ἔνιοι δ᾽ ὕδωρ πίνοντες εἴσ᾽ ἀβέλτεροι. 
ὴ Αντἀράγης δὲ 

»" 

Οἴνῳ τὸν οἶνον ἐξελαύνειν, 
σάλπιγγι τὴν σάλπιγγα, τῷ κήρυχι τὸν βοῶντα, 

χόπῳ χόπον, ψόφῳ ψόφον, τριωβόλῳ δὲ πόργην, 

αὐϑαδίαν αὐϑαδίᾳ, Καλλίστρατον “μαγείρῳ, 
στάσιν στάσει, μάχη μάχην, ὑπωπίοις δὲ πύχτην, 

υ πόνῳ πόνον, δίχῃ δίκην, γυναικὶ τὴν γυναῖχα. 

Ὅτι χαὶ ἐπὶ τοῦ ὕδατος ἔταττον οἱ παλαιοὶ τὸ ἄκρα- 
τον. Ξώφρων » δωρ ἄχρατον εἰς τὴν κύλικα." 

21. Ὅτι Φύλαρχός φησι Θεόδωρον τὸν “Τ]αρισσαῖον 
ὑδροπότην γενέσθαι, τὸν ἀλλοτρίως ἀεί ποτε πρὸς Α4ντί- 

43 [. Κλείτορι. κλίτορυ ΒΟ. οὐχ ἀνέχεσθαι. ΒΟ. οὐκ ἔὺ 

ἀνέχεσϑαι ὙΤ,. μύρων) μύρτων ϑομννοῖση, μόρων Οονδῦϑ. 
᾿Ωφελίων Ῥογβοπὰβ (ἴῃ ΜΠΙ5οΟ]Π] απ οῖ5. ΚΙΔἅϊο δαϊεὶβ Ρ. 233.), φαὶ ΝΙ5. 

Βογιρέαγαπι ὄφελι πιοιπογαί. Πιορσοθαΐαγ ὅ Φιλητᾶς. Ῥογδοπὶ δτηθηᾶα- 

ἔϊοηὶ ἕανθε Β, αἱ ὠφελίτας ργδοθ οί. εἰπὼν ΟἿ εἐ πιρίϊοτος ἰἰῤγὶ 

ἀρυὰ Οαβδυβομῖιμι, εἶπον Ὑ1,. 

44 ἃ. Υ. 1. Οἴνῳ)] Οἴνῳ. δὲ δεῖ ΕΠπι5] οἰ δὰ Αγιβέορῃ. ἀοϊαγη. 

717. ν. 68.: Υ. 3. κόπῳ κύπον Ἰοσοραπίυτ Ροϑβὲ ἐξελαύνειν. Ἴτα55- 
Ῥοπβυΐέ ΕἸπισΙ οἴαϑ. ψόφῳ ΒΟ. καὶ ψόφῳ ὙΠ. γ. 4. αὐϑα- 
δίαν αὐθαδίᾳ Ο. αὐθάδειαν αὐθαδείᾳ Ψ1.. Υ. ὃ. μάχῃ μάχην ἘΠπι5- 

Ιοἴὰ8, Τῖηνὶ μάχην μάχῃ- 

445. Ψ. 6. δίκῃ δίχην ἘΠηδΙοῖι5. Γὐδτῖ δίηρι δίκῃ. οἱ πα- 
λαιοὶ] οὗ πολλοὶ Β. ΨΙΑ, δἂ δ2 Ὁ. Σωώφρων)] Ελαδίαςταβ Ρ. 9106, 
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γόνον ἐσγηχότα τὸν βασιλέα, φησὶ δὲ "χαὺ τοὺς ̓ Ιβηρὰς 
πάντας ὑδροποτεῖν, καίτοι πλουσιωτάτους ἀνϑ' ρώπων ὄντας. 

μονοσιτεῖν τε αὐτοὺς ἀεὺ λέγει διὰ μιχρολογίαν ἐσθητάς 

᾿ Τέὲ φορεῖν πολυτελεστάτας. ᾿Δριστοτέλης δ᾽ ἢ Θεόφραστος 

Φιλῖνόν τινα ἱστορεῖ μήτε ποτῷ χρήσασϑαί ποτὲ μήτε 
ἐδέσματι ἄλλῳ ἢ μόνῳ γάλακτι πάντα τὸν βίον. -ύϑερ- 
μος δὲ ἐν τοῖς Πειραιῶς τυραννεύουσι. καταγράφει. χαὺ 

1λαύχωνα ὑδροπότην. ᾿Ἡγήσανδρος δ᾽ ὃ Δελρὸς ᾿4γχίμο- 
λον χαὶ Μόσχον φησὶ τοὺς ἐν Ἤλιδι σοφιστεύσανταξ ὑδρο- 

ποτῆσαι πάντα τὸν βίον, καὶ μόνα σῦχα᾽ προσφερομένους 

οὐδενὸς ἧττον διακεῖσθαι σώμασιν ἐρρωμένους" τὸν δ. 
ἱδρῶτα αὐτῶν δυσώδη οὕτως ἔχειν ὡς πάντας αὐτοὺς ἐχ- 
χλίνειν ἐν τοῖς βαλανείοις. Μάτρις δ᾽ ὃ ᾿4“ϑηναῖος ὃν ἐβίω 

ἃ χρόνον οὐδὲν ἐσιτεῖτο ἢ μυρρίνης ὀλίγον, οἴνου δὲ χαὶ τῶν 
ἄλλων πάντων ἀπε είχετο, πλὴν ὕδατος. ὑδροπότης. δ᾽ 

καὶ «άμπρος ὃ μουσιχύς" περὶ οὗ Φρύνιχός φησι 

«Ἰάῤους ϑρηνεῖν, ἐν οἷσι᾽ “άμπρος ἐναπέϑνησχεν, 

ἄνϑρωπος ὧν ὑδατοπότας, μιγυρὸς ὑπερσοφιστὴς, 

Μουσῶν σχελετὸς, ἀηδόνων ἠπίαλος, ὕμνος “δου. 

Μάχων δ᾽ ὃ κωμικὸς ὑδροπότου ]οσχίωνος μέμνηται. 

37. Ὑια. ΜΆ]Οκο παν δᾶ Αἀομῖαζ. Ρ. 320. "Ιβηρας δίορμδηυβ ἱπ 
᾿Ιβηρίαι, Φασὶ δ᾽ αὐτοὺς ὑδροποτεῖν, ὡς "Αϑήναιος ἐν δειπνοσοφιστῶν 

δευτέρῳ - καὶ μονοσιτοῦσι διὰ μικρολογίαν, καὶ ἐσθῆσν κέζοηνται πολυ- 

τελεστάταις, ὡς πλουσιώτατοι, Θὰθ. ἀρὰ Οοπϑέαπείπαπι ῬοΟΤΡΆνΤο- 

δοππηοίαπι δ δαἀπιϊηϊδέγα πο ἱπηρθ γιὸ οἂρ. 28., ἱπέθστο δέθρμδαμπὶ ΠΡ 1Ὸ 

ΒΊΗΙ, 510 βου ]ρία βιπέ, “έγονται οὗ Ἴβηρες ὑδροποτεῖν, ὡς ᾿᾿ϑήναιος 

ἐν δειπνοσοφιστῶν β' οὕτω" καὶ τοὺς Ἴβηράς φησιν ὑδροποτεῖν πάνταξ, 

καίτοι πλουσιωτάτους πάντων ἀνθρώπων τυγχάνοντας" χέκτηνταν γὰρ 

ἄργυρον χαὶ χρυσὸν πλεῖστον" μονοσιτεῖν τε αὑτοὺς ἀεὶ λέγει διὰ μικρο-- 

λογίαν, ἐσϑῆτάς τε φορεῖν πολυτελεστάτας, ἐσθῆτάς τε ΒΟΏ, ἐοϑὴη- 

τας δὲ ὙΙ,. ᾿. τ, 

᾿ 44 ς. Φιλῖνον -- γάλακτι) Ἐπιδέδίμ!α5 Ρ. 910, 48. 
εἰ σματι Ἐπιβία ἐπ 5. Τωϑροθαΐαν ἢ ἐδέοματιυ. 
τυραννήσασι Υἵ,: 

40. 

στέρους. 

μήτε ἐδέ- 

τυραννεύουσν ΒΟΒ. 

᾿Αγχίμολον --- βαλανείοις ἘΠαδέδεπτα5β. Ρ.. 910, 
ἡ ρα Οἀβδαθοπὶβ ἀποίογο Ετιβέαίμιο. ΓΙΡΥῚ ἐρρωμενε- 

Αὐὶ ἔχειν ἴῃ εἶναι πιπέαπάθππ, ααᾶθ 65 Βυβέδενι 5011- 

ῬΡίαγα, δὰξ αὐτῶν ἀ6] Επππιὶ. 

44 4. μυρρίνης Ὁ. μυρίνης ΨΙ,. 

δριιὰ δοῦν οἰ εν Αθογαξ ὠν, 

ΥἹΙ, Ρ. 240 ". 

ἄνθρωπος ὧν Ἠδδοῖο 45 
μινυρὸς] μίνυρος |ῦτ|. -άχων]) 
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29: ᾿Αριστοτέλης δ᾽ ἐν. τῷ περὶ ̓ μέϑης φησὶν ὅτι ἀλ- 
μυράς τινὲς προσφερόμενοι 'τροφὰς ἄδιψοι. διέμειναν" ὧν 

ε ἢν ̓ἀρχωνίδης ὃ ̓ Ἵργεῖος. Μάγων. δὲ ὃ ,“Ἀαρχηδόνιος, τρὶς 
τὴν ἄνυδρον διηλϑεν ἄλφιτα ξηρὰ σιτούμενος καὶ μὴ πί- 

ψων. Πολέμων δ᾽ ὁ ᾿Ακαδημαϊχὸς, ἀρξάμενος ἀπὸ τριά- 
κοντα ἐτῶν ὑδροπότησε μέχρε ϑανάτου, ὡς ἔφη ἘΤΣΜΕ 
ὁ Καρύστιος. Διοκλὴ τε τὸν Πεπαρηϑιόν «φησε Δημήτριος 
ὁ “Σκήψιος μέχρι. τέλους ψυχρὸν ὕδὼρ πεπωκέναι. αὐτὸς δὲ 
περὶ αὑτοῦ “μάρτυς ἀξιόχρε ξῶς 4“ημοσϑένης δ' ῥήτωρ φάσχων 
χρόνον τινὰ ὕδωρ μόνον πεπωχέναι. χαὶ Πυϑέας γοῦν φη- 
σιν ,,Ἰλλὰ τοὺς νῦν δημαγωγοὺς ὁρᾶτε, 4ημοσϑένη καὶ 
Δημάδην, ὡς ἐναντίως. τοῖς βίοις διάκεινται. ὁ μὲν γὰρ 
ὑδροποτῶν καὶ μεριμνῶν τὰς νύχτας, ὡς φασιν, ὃ δὲ πορ- 
γοβοσχῶν καὶ μεϑυσχόμενος κατὰ τὴν ἡμέραν ἑκάστην προ- 
γάστωρ.ἡμῖν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἀναχυχλεῖται."ς ἘΕὐφορίων 
δὲ ὁ Χαλχιδεὺς οὕτω που γράφει »»“ασύρτας “Ἰασιώνιος 
οὐδὲ προσεδεῖτο ποτοῦ καϑάπερ οἱ ἄλλοι, οὔρον δὲ προΐετο 

χαϑάπε ἐρ πάντες ἄνϑρωποι. καὶ πολλοὶ" διὰ φιλοτιμίαν ἕσπε- 

χείρησαν παρατηρῆσαι". καὶ ἀπέστησαν πρὸ τοῦ εὑρεῖν τὸ 
ἡ ὅ πραττόμενον. ὅλέῤαις γὰρ ὥρᾳ χαὶ τριαχονίήμε ἐρὸν προσέ- 

δρεύοντες, 'χαὶ οὐδενὸς μὲν ὁρῶντες ἀπεχόμενον ἁλμυροῦ, 

τὴν᾽ κύστιν δ᾽ αὑτοῦ ἔχοντα; συνεπείσϑησαν ἀληϑ εύειν. 
ἐχρῆτο δὲ. καὲ τῷ ποτῷ, ἀλλ οὐδὲν ἧττον οὐ προσεδεῖτα 

τούτου." 

Μρταλλάξαι βρώματα διάφορα 
ἔσϑ'᾽ ἡδὺ (φησὶν ᾿ἀντιράνης) χαὶ τῶν πολλλδὴν ϑρυ- 

λουμένων 

»ῃ 

ὶ 

44 ε. ἔφη) ἔφην ΒΞ ὀΔιοκλὴ Τ,. διοκλῆς ΒΥ. φησι φασὶ Β.. 
ὕδωρ οτι. Ὁ. αὑτοῦ] Τῃ τὶ αὐτοῦ. ΖΔημοσϑένης) Β. 13. 

“Πυϑέας) πυϑίας Β. λ ι 
4Δ ἔς ἑκάστην] ἑχάστοτε Β. ἀναχυχλεύταν ἴθ ΟΠ ἔαμιὶ δια θέσιιο 

βοῦιρίαταθ σοπιροπάϊο δχργθββιπι πὲ (αὶ βομνν οἰ  ἈαΘΌΒΘΙῸ ΠΌΓΟΒΊΠΟΒ. 

φοοπέμ!τε ἐνακαλεῖται ᾿ΙΘπ γέ, οι οἰ σ᾽ μα ΘΒ 5 γ61Ὸ ἴῃ Ο οογέο, 4161 
ὦρδε ἱπβρεχίε, ἀναβοᾷ ἀδθργεμοπάρθγο 510Ὶ1 νἱβι5 5ε: ἤδαπ6 Θμπΐμι ἔθ ν 

χη Δ ΕἸ Ο ΠΙ5. ἔογ πιὰ 6. ρᾶϑβϑίγαθ ὉΠῸΠπὶ γϑβε σίαπὶ ἈΡΡΆΤΟΓΘ. Ἐύφο- 
ρίω»)] Ῥ. 107. Μεῖπεοῖο. 

4δ ἃ. ἀπεχόμενον 1... ἀπευχόμενον . Ψ.. 1. ἡεταλλάξαν --- 

διάφορα) Τὸ γὰρ μεταλλάξαι διάφορα βρώματα Ὀλδαυθοηυ5.. Υ΄. 2. 

ϑρυλουμένων  δοιθοθαίαν ϑρυλλουμένων. . 
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διάμεστον ὄντα τὸ παραγεύσασϑαί τινος ἢ 
καινοῦ" διπλασίαν γὰρ παρέσχεν ἡδονήν. ' Ἶ 
5. Περσῶν βασιλεὺς, ὡς φησιν ἐν τῇ πρώτῃ Ἥρό- Ἷ 

" δοτος, ὕδωρ ἀπὸ τοῦ Χοάσπεω πιεῖν ἄγεται τοῦ παρὰ 
Φοῦσα. ῥέοντος" τοῦ μόνου πίνει ὃ βασιλεύς. τοῦ δὲ τοι- ' 

οὕτου ὕδατος ἀπεψημένου πολλαὶ “κάρτα ἅμαξαι τετράκυ- ᾿ 

κλοι ἡμιόνειαι κομίζουσαι ἐν ἀγγείοις ᾿ἀργυρέοισιν ἕπονταί ῇ 
οἵ. Κτησίας δὲ ὃ Κνίδιος, χαὶ ἱστορεῖ, ὅπως ἕψεται τὸ βα- ; 

σιλικὸν τοῦτο ὕδωρ καὶ ὅπως ἐναποτιϑέμενον τοῖς ἀγγείοις 
, φέρεται τῷ βασιλεῖ, λέγων αὐτὸ καὶ ἐλαφρότατον. χαὶ ἥδι- 

στον εἶναι. καὶ ὃ τῆς «Αἰγύπτου δὲ βασιλεὺς δεύ εὐτερος » ὃ 

ο Φιλάδελορος ἐπίκλην, ἐχδοὺς τὴν ἑαυτοῦ ϑυγατέρα Βερε- 

γίχην ᾿Αντιόχῳ τῷ «Συρίας βασιλεῖ ἐν ἐπιμελείᾳ εἶχε πέμ- 
πεν αὑτῇ τὸ ἀπὸ τοῦ Νείλου ὕδωρ, ἵγα μόνου τούτου 
τοῦ ποταμοῦ ἡ παῖς πίνῃ; ὡς ἱστορεῖ Πολύβιος. ᾿Ηλιό- 

δωρος δέ φησε τὸν ᾿Επιφανὴ Αντίοχον, ὃν διὰ τὰς πρά- 
ἕξεις Πολύβιος ᾿Επιμανὴ καλεῖ, τὴν κρήνην τὴν ἐν 'ἄντιο- 
χείῳ χεράσαι οἴνῳ" χαϑάπερ καὶ τὸν Φρύγα Μίδαν φησὶ 
Θεόπομπος, ὅτε ἑλεῖν τὸν “Σειληνὸν ὑπὸ μέϑης ἠϑέλησεν. 

ἔστι δὲ ἡ χρήνη, ὡς φησι Βίων, μέση Μαίδων χαὶ Παιό- 
νων, Ἴννα χαλουμένη. Στάφυλος δέ φησι τὴν τοῦ οἴνου 

ἃ πρὸς τὸ ὕδωρ κρᾶσιν. Μελάμποδα πρῶτον εὑρεῖν. φησὶ δὲ 
καὶ πεπτιχώτερον τοῦ οἴνου τὸ ὕδωρ Πλειστόνιχος. 

24, Ὅτι τοῖς προπίνουσιν ἐπιτεταμένως οὐκ οἰχείως 

διατίϑεται ὃ στόμαχος, ἀλλὰ μᾶλλον κακοῦται, καὶ πολ- 

λάχις φϑορὰν τῶν ληφϑέντων παρασχευάζει. δεῖ οὖν τὸν 

Υ. 4. διπλασίαν γὰρ παρέσχεν ἡδονήν Ῥογδοπιβ Ρ. 106. Τιοσοθδέαι 
διπλασίαν παρέσχε τὴν ἡδονήν. τῇ πρώτῃ (θᾶρ. 188.) Β451}. εἰ Γ,. 

τῇ τετάρτῃ Ὑ. τῇ δ' ΟΡ. τῷ δ’ Β. 
4 Ὁ. Χοάσπεω Ἠδτοδοίιβ δὲ Ἐπιβέαιϊα8 Ρ. 1499, 63. χοάσπεως 

Ώ. χοάσπεος ὙΠ. χοάσπου Ὁ. τοῦ μόνου Ὁ. Ἰμοσοθδέα τοῦ δὲ μό-- 

ψοῦυ, Κτησίας) κτισίας Β. 

“ 4 6. ὡς ἱστορεῖ] ὡς οπι. Β. Πολύβιος] Ἐτάϑτη. Πἰδέοτ. 84. 
γ0]. Ψ, ρ. 69. Ξϑεμινεἰρἢ. ᾿Επιφανὴ --- ᾿Επιμανὴ)] Μιᾷ, Ρ. 198 ο. 

ἐν ᾿Αντιοχείᾳ) ἐναντιόχιαν Β.. Θεόπομπος) [π᾿ Θαυμασίοις : 
γἱάθ. ἃπηοίδεοποϑπι. “Σειληνὸ»} σιληνὸν ΒΟΏ. ηαίδων (ὰ- 
5810 η 8, Παιδῶν Βομνγεῖβη, μήδων Πἰ τὶ. πρὸς τὸ ὕδωρ δᾷά. 
ΒΟΒ. οπι, Ὑ1.. 

45 ἀ. δὲ καὶ Β. ΛΑΒοτγδξ χαὶ. φϑορὰν ΒΟΏ. φϑορὰς 1. 
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ὑγείας ἀντιποιούμενον χαὶ συμμέτροις γυμνασίοις χρᾶσϑαι, 
διὰ τοὺς πολλοὺς ἱδρῶτας, καὶ λουτροῖς, ὡς διᾶναί τε τὸ 

σῶμα καὶ μαλαχϑῆναι" μετὰ δὲ ταῦτα προπίνειν ὕδωρ 
ὡς χρηστότατον, ἐν μὲν χειμῶνι καὶ ἔαρι ϑερμὸν ὡς μά- 
λιστα, ἐν δὲ τῷ ϑέρει ψυχρὸν, ὡς μὴ προεχλύειν τὸν στό- 

μαχον" προπίνειν δὲ σύμμετρον τῷ πλήϑει, χάριν τοῦ 
προαναληφϑῆναι τοῦτο εἰς τὴν ἕξιν , καὶ μὴ ἀκέραιον 

ἀναδίδοσϑαι τὴν ἀπὸ τοῦ οἴνου δύναμιν, μηδὲ τοῖς πέρασι 
τῶν ἀγγείων προσπίπτουσαν ἐπιδάχνειν. ἐὰν δέ τις ἡμῶν 
τοῦτο δυσχόλως ποιῇ . γλυχὺν ὑδαρῆ ϑερμὸν" ̓ προλαμβα- 
γέτω, μάλιστα δὲ τὸν καλούμενον. πρύτροπον;,. τὸν γλυκὺν 
«Μέσβιον, ὄντα ᾿εὐστόμαχον. χαὶ δ᾽ γλυχάξων δ᾽ οἶνος οὐ 
βαρύνει τὴν κεφαλὴν, ὡς Ἱπποχράτης ἐν τῷ περὲ διαίτης 

φησὶν, ὃ τινὲς μὲν ἐπιγράφουσι περὶ ὀξέων νοσημάτων, οἱ 

δὲ περὶ πτισάνης, ἄλλοι δὲ πρὸς τὰς Κνιδίας γνώμας. 

λέγει δὲ »0 γλυκὺς ἧσσόν ἐστι καρηβαρικὸς τοῦ οἰνώδεος 

χαὶ ἧσσον φρενῶν ἁπτόμενος χαὶ διαχωρητικώτερος τοῦ 
ἑτέρου κατ᾽ ἔντερον.“ οὐ δεῖ δὲ “προπίνειν 'χαϑὰ τοὺς 
Καρμανούς φησι Ποσειδώνιος" τούτους γὰρ. φιλοφρονου- 

μένους ἐν τοῖς συμποσίοις λύειν τὰς ἐπὶ τῷ προσώπῳ 
φλέβας καὶ τὸ καταρρέον αἷμα μιγνύντας τῷ. πώματε 

προσφέρεσθαι, »γ" τέλος φιλίας νομίζοντας τὸ γεύεσϑαι τοῦ 

46 ἀλλήλων αἵματος. μετὰ δὲ τὴν προσφορὰν ταύτην. συγχρίε- 
σϑαι τὴν κεφαλὴν μύρῳ, μάλιστα μὲν ῥοδίνῳ, εἰ δὲ μὴ, 
μηλίνῳ., εἰς τὸ ἀποχρούεσθϑαί τε ἀπὸ τοῦ τόπου καὶ μὴ 
βλάπτεσϑαι ἀπὸ τῆς τῶν οἴνων ἀναϑυμιάσεως" εἰ δὲ μὴν 
ἐρίνῳ ἢ γαρδίνῴῳ. οὐ χαχῶς οὖν ̓Δλεξίς φησιν 

᾿Εναλείφεται τὰς ῥῖνας, ὑγιείας μέρος 
μέγιστον, ὀσμὰς ἐγκεράλῳ χρηστὰς ποιῶν. 

25. ᾿Ἐχκαλίνειν δὲ δεῖ τὰ πάχη. τῶν μύρων, ὕδωρ τε 
πίνειν τὸ κατὰ πρόσοψιν λευχὸν χαὶ διαυγὲς, "ὃ δὴ καὶ 

460 6. πρδέλλύξεϊν Βομννοῖρη. Τιοροθαΐα προσεκλύειν. γλυκὺν 
ὑδαρὴ Βομυνεῖρῃ. γλυκὺ ὕδωρ ἢ 1... ἹἹπποχράτης) Ρ. 392, 21. Εο 8. 

45 ἢ χωΐ᾿ διαχωρητικώτερος Β. ᾿ΑΒοΓαΐξ καὶ; ἹΚαρμανούς} καρ-- 

μνούς Β. γεύεσθαι ΒΟΏ. γεύσασθαι ὙἹ.. , 
40 ἃ. τόπου ΒΟ). πότου 1... ἐτῶν οἴνων ΒΟ. τοῦ οἴνον Ψ1,. 

ἼΔλεξὶς] Τα Πονήος: νἱᾶ. ΧΨ. ῥ. 687 ἃ. ποιῶν) ποιεῖν 087. 
πάχη ΟὈ. παχέα ὙΤΠ,. λευκὸν ΟοΓαξ5. λεπτὸν ΓΙ. 
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ν» χωξᾶὰ τὸν σταϑμόν ἔστι κοῦφον καὶ ῤῥδρη ἐν αὑτῷ γεῶδες 
ἔχει. “τὸ δὲ συμμέτρως ϑερμαινόμενον. χαὶ ψυχόμενον ὕδωρ 
χρηστόν. ἐστε χαὶ εἰς χάλκεον ἢ ἀργύρεον. ἄγγος ἐγχεόμενον 
οὐ ποιεῖ τὸ “ἐῶδες. φησὲ δὲ καὶ Ἱπποχράτης .; Ὑδὼρ τὸ 
ταχέως. ̓ ϑερμαινόμενον χαὶ ψυχόμενον ἀεὶ χουφότερον.“ 
μοχϑηρὰ δ᾽. ἐστὶ τὰ βραδέως τὰ ὄσπρια τήχοντα. τοιαῦτα 
δὲ. τὰ -νιτρώδη χαὶ ἁλμυρά. ἐν δὲ τῷ περὺ ὑδάτων “ἶππο- 
χράτης χαλεῖ τὸ χρηστὸν ὕδωρ πότιμον. τὰ δὲ τῶν ὑδάτων 

ς στάσιμα χαλεπὰ, ὡς τὰ λιμναῖα καὶ τὰ ἑλώδη. ἔστι δὲ χαὶ 
τῶν χρηναίων τὰ πλεῖστα σχληρότερα-. ᾿Ερασίστρατος δέ 

φησιν ὡς δρκιμάξουσί- τινες τὰ ὕδατα σταϑμῷ ἀνεξετά- 

στως. ἰδοὺ, γὰρ τοῦ. ἐξ “ἀμφιαράου ὕδατος. χαὶ τοῦ ἐξ 
"Ἐρετρίας. 'συμβαλ λομένων , τοῦ μὲν φαύλου; τοῦ δὲ γχρη- 
στοῦ ὄντος 1. οὐδ᾽ ἥτις ἐστὶ διαφορὰ χατὰ τὸν σταϑιμόν. 

ἹἹπποχράτης. δ᾽ ἐν τῷ περὶ τόπων ἄριστά φησιν εἶναι τῶν 
ὑδάτων ὅσα. ἐχ μετεώρων χωρίων ῥεῖ καὶ ἐχ λόφων ξηρῶν. 
ταῦτα γὰρ λευχὰ χαὶ γλυχέα καὶ τὸν οἶνον. ὀλίγον φέρειν 
οἷά. τέ ἐστι, τόν τε χειμῶνα ϑερμαίνεται,. καὶ τὸ ϑέρος 

ἃ ψυχρά ἐστιν. ἐπαινεῖ δὲ μάλιστα ὧν τὰ ῥεύματω πρὸς 
ἀνατολὴν ἡλίου ἔρρωγε, χαὶ μάλιστα πρὸς τὰς ϑερινᾶς. 

ἀνάγκη γὰρ λαμπρὰ εἰναι καὶ εὐώδη καὶ χοῦφα. Διοχλῆὴς 

δέ φησι “τὸ ὕδωρ. πεπτικὸν. εἶναι καὶ ἄφυσον, ψυχτιχόν τε 
μετρίως, υὀξυδερχές. τὲ χαὶ ἥχιστα καρηβαρικὸν χινητικόν 

τε ψυχῆς καὶ γηρδνχα Πραξαγόρας τε ταῦτά φησι. ἐπαι- 
: 

͵ 

46 ν. αὑτῷ] δου! θουδέαγ αὐτῷ, ἀργύρεον} σιδήρεον (ἰ65Π61115 
ἃρυὰ ΟΑϑδυθοπαπι. ἄγγος) ἔγχος Β. τὸ ἰῶδες} τοῦτο ἐῶδες 

Οὐτα 8. καὶ ΒΟ. καὶ ὃ 1. Ἱπποκράτης] ΕρΙτάσπι, 11, ν. 101. 
Ὡ. Οοπΐ, Αρδοτγ. Υ͂, 26. Ρ. 1254. ψυχόμενον] ταχέως ψυχόμενον 

Ἡ!ρροοιδΐθ5. ἐν δὲ τῷ Β. Ἰιορερδαίιγ ἐν τῷῪευ 6ὉὋῸὋ περὶ ὕδάτων 
“Ἱπποχράτης] ὕδωρ ποτὸν ἀϊοῖέ ἴπ ᾿π]Έ10 ΠΌΡῚ περὲ ὑγρῶν χρήσιος Ρ. 424. 

πότιμον Οἀϑαυθοπιιβ. Γυἰθτὶ πολύτιμον. ; 

40 ο. ᾿Αμφιαράου 1... ἀμφιαράτου ΒΥ͂. καὶ τοῦ ἐξ] καὶ ἐξ Β, 
ὄντος Ο. 1, οπορθαΐιν ὄντως. οὐδ᾽ ἥτις Τ,. οὐδήτις Ψ. 

ἂν τῷ περὸ τόπων] Ῥ. 284, 238.. ἐἔκ μετεώρων χωρέων} ἕν μετεώρῳ 
χωρίῳ Ὁ. ξηρῶν] γεηρῶν Ἡϊρροογδίθβ. 

40 ἃ. «ϑερινάς ἀνάγκη χὰρ ΟὉ εἰ ΣΕ ρΡοογαδομς ϑερινάς ῥηρλδινα 

γαρ Β. ϑερινάς τὰ γὰρ ἀνατολικὰ Ψ7,. ταὐτὰ φησὶ ΟὨ. ταῦτα φησὶ 

Β. φησὶ ταυτά ΝΠ. ; ἄν, ἣν . 
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νεῖ. δὲ τὸ ὄμβριον. Ἑῤήνωρ δὲ τὰ λαχκαῖα" χρηστόν τε 
εἶναι φάσχει τὸ ἐξ “Ἀμφιαράου συμβαλλόμενον τῷ ἐν ᾿Βρετρίᾳ. 

20. Ὅτι δὲ τὸ ὕδωρ ὁμολογουμένως ἐστὶ τρόφιμον" δη- 
ε λον ἔχ τοῦ τρέφεσϑαϊ τίνας ἐξ ἀὐτοῦ μόνου τῶν ζώων, 
ὥσπερ τοὺς τέττιγας. πολλὲ δὲ Μθὸὸ τῶν ἄλλων ὑγρῶν ἐστε 

τρόφιμα, οἷον γάλα, πτισάνη, οἶνος. τὰ ̓  γοῦν ὑποτίτϑια 
γάλακτι διοιχεῖται. χαὶ πολλὰ δὲ ἔϑνη γαλαχτοποτοῦνταω 
ζῇ. Δημόχριτον δὲ τὸν ᾿Αβδηρίτην λόγος ἔχει διὰ γῆρας 
ἐξάξαι αὑτὸν διεγνωχότα τοῦ ζῆν, καὶ ὑφαιροῦντα τῆς τρο- 
φῆς χκαϑ'᾽ ἑκάστην ἡμέραν, ἐπεὶ αἱ τῶν Θεσμοφορίων ἡμέ- 
ραν ἐνέστησαν, δεηϑεισῶν τῶν οἰχείων γυναικῶν μὴ ἀπο- 

ἔ ϑανεῖν χατὰ τὴν πανήγυριν, ὅπως ἑορτάσωσι, πεισϑῆναε 
χελεύσαντα μέλιτος ἀγγεῖον αὑτῷ, πλησίον παρατεϑῆναι, 
καὶ διαξῆσαι ἡμέρας ἱκανὰς τὸν ἄνδρα τῇ ἀπὸ τοῦ μέλι-" 

τος ἀναφορᾷ μόνῃ χρώμενον, χαὺ μετὰ τὰς ἡμέρας βαστα- 
χϑέντος τοῦ μέλιτος ἀποθανεῖν. ἔχαιρε δὲ ὁ Δημόκχριτος 
ἀεὶ τῷ μέλ ιτο χαὶ πρὸς τὸν πυϑόμενον πῶς ἂν ὑγιῶς τις 
διῶγδι ἔφη; εἰ τὰ μὲν ἐντὸς μέλιτι βρέχοι, τὰ δ᾽ ἐχτὸς 

ἐλαίῳ. καὶ τῶν Πυϑαγορικῶν δὲ τροφὴ ἣν ἄρτος μετὰ 

47 μέλιτος, ὥς φησιν “Τριστόξενος᾽ τοὺς προσφερομένους αὐτὰ 
ἀεὶ ἐπ᾿ ἀρίστῳ λέγων ἀγνόσους διατελεῖν. “ύκος δὲ πολυ- 
χρονίους φησὶν εἶναι τοὺς Αυρνίους, οἰχοῦσι δ᾽ οὗτοι περὶ 
“Σαρδόνα, διὰ τὸ μέλιτι' ἀεὶ χρῆσϑαι" πλεῖστον δὲ τοῦτο 

: ἌΛΟΩΡΝ ἼΣ 
γίνεται παρ᾽ αὐτοῖς. 

27. Ὅρα τὸ ἀνατιϑεμένων πάντων τὴν ζήτησιν, ἤτοι 
ἀναβαλλομένων. 

“Ὅτι τὸ ἄνηστις ὃ νῆστις πλεονασμῷ τοῦ α, ὡς στά- 
χὺς ἄσταχυς, παρὰ Κρατίνῳ κεῖται 

᾿Αμφιαράου σαπαυθοπιβ. ἀμφιαράτου Ψ. ᾿Αμφιαράϑου Τ'. 
, 40 6. πτισώνη] πτισσάνη ΒΟ εἰ ΕἘπΒέδίῃιι5 Ρ..916, 48. διοι-- 
πκεῦται) διάκειται ς. “]ημόκῤιτον] δημόκριτος Β.. ᾿Αβδηρίτην Τ,. αὖ- 

δηρίτην Υ. αὑτὸν Ι,. αὐτὸν Υ. οἰκείων) οἰκίων Β.. 

᾿Π 46 ἢ, ἀποθανεῖν ΒΟΏ. ἀποθνήσκειν Ὑ1,. αὗτῳῷ] αὐτῷ ὙΤ7,. 

ἀεὶ Β. ΒΟΥ ΘΒᾶταν αἰε. διάγοι] διάγει Β. βρέχοι ὙΤ,- βρέχει ΒΟ. 

47 ἃ. ἀνόσους (Ὦ. ἀνύόσως 1... «“1ύχος] «Τύκων δον ῖῃ. 

σαρδόνα Ο οὐπὶ δέορβᾶπο Ἔ: ἴπ Κύρνος. τιδξ εὐναδις Σαρδὼ. 
ἄνηστις ὃ νῆστις ΒΏ. ἄνηστις ἣ νῆστις Ο. ἄνηστις ἤτοι νῆστις ΨΤ,. 

«Κρατίνῳ Τὴ Διονυσαλεξάνδρῳ: νἱάο ϑαϊάαπι ἴπ ἄνηστις εὲ ΒΕΚΚοΣὶ 
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οὐ πὶ Θὺ χάρ' τοι σύ .γε πρῶτος. κχ φοιτᾷς ἐπὶ: δεῖπνον 
' ιἄνηστις. ᾿ 

τὸ δὲ ὀξύπεινος ἑαρῶν μὰνρνώλον ΤΑΝ 

οΤέρπομαι γυμνοὺς ὁρῶν 
τοὺς ὀξυπείνους χαὶ πρὸ τῶν καιρῶν. ἀεὶ 

πάντ᾽ εἰδέναι σπεύδοντας. 

καὶ ᾿ἀντιφάνης 
“Ἔν νόσημα τοῦτ᾽ ἔχει" 

ἀεὶ γὰρ ὀξύπεινός ἐστι. Β. ουσερλόμιν 
᾿ λέγεις κομιδὴ τὸν ἄνδρα. 

χαὶ ἀπβίμάου ; 
Ζῆϑον μὲν ἐλϑεῖν ἁγνὸν ἐς Θήβης πέδον 
οἰχεῖν χελεύει" καὶ γὰρ ἀξιωτέρους 
πωλοῦσιν, ὡς ἔοιχε, τοὺς ἄρτους ἐχεῖ" 

σὺ δ᾽ ὀξύπεινος" τὸν δὲ μουσικώτατον  νϑ 
κλεινὰς ᾿᾿ϑήνας ἐχπερᾶν ᾿Δμφίονα" γν 

οὗ ὁᾷστ᾽ ἀεὶ πεινῶσι Κεχροπιδῶν κόροι 
χάπτοντες αὔρας ἐλπίδας σιτούμενοι. 

28. ὋὉ δὲ μονοσιτῶν χεῖται παρ᾽ ἡλέξιδε 
᾿Επὰν ἐδιώτην ἄνδρα μονοσιτοῦντ᾽ ἴδης, 
ἢ μὴ ποϑοῦντ᾽ ὠδὰς ποιητὴν καὶ μέλη, 
τὸν μὲν ἰδιώτην τοῦ βίου τὸν ἥμισυν 
ἀπολωλεχέναι νόμιζε, τὸν δὲ τῆς τέχνης : 

τὴν ἡμίσειαν" ζῶσι δ᾽ ἀμφότεροι μόλις. 
Πλάτων «(Οὐ μονοσιτῶν ἑκάστοτε, ἀλλὰ χανίοτε δειπνῶν 
δὶς τῆς ἡμέρας." 

Ὅτι νωγαλεύματα ἐχάλουν τὰ ἡδέα βρώματα. 

Ἀποαᾶ. Ρ. 402, 32. (453,31. οὐ γάρ του σύ γε] ἰοὺ γὰρ σύ γε 
ΒΕΚΚοτὶ Δηροΐ. γάρ του σύ γε] γὰρ σὺ ϑυϊάαδ. πρῶτος Ἐ Ἐ] 
Βδοίο ϑυϊάαβ πρῶτος ἄκλητος. 

47 Ὁ. ἐλθεῖν ἐλθϑόνϑ᾽ ᾿λοσμεῖθᾳ Ρ-. 40. κελεύει} κελεύω 

δομυν οι. δι 

47 ο. ῥᾷοτ᾽ ἀεὶ Β()9Ἥ. ῥᾶστα δὴ ὙἹ1:.. σιτούμενοι) σιτώμενοι Β. 
ποιητὴν ΟΑΒΔΌΒΟΠΙΙΒ. ποιητὰς ΟὮ δὲ ορίέπιας βάεϊ ἰἰυγὲ 1, ευϊηῖὰ 

δρυὰ σαβαυθοπιπι. ποιητικὰς ὙΤ7,.. 
ΑἹ ἃ. ,,εγθα Πλάτων --- τῆς ἡμέρας ἀεὐοπιι8 Ἡεητ. ̓ διέίαιιο, 

φιὶ οχ ἀπεϊφιιβϑὶπιὶβ πιοηιδγαπὶς ἡΠΠπα ἀδβονίρειί. Εἰ αἄοηι 1, ουϊηεἶμ8, ἐπι βιεὶς 
γεβογὶξς ΟΑΒΘΔΌΡΟΠαΒ: 4] ᾿γίπιιβ ἰπ ἑθχέιπι ἱπέιμτε, Οιμξέαπε ΒΥ : 

[4] 
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᾿αγαρὼς, ἰλὰ υ 

ι ΜΔ ἀυὰε μὲν δὴ ε ταῦτα » γυγαλείματα, 

,ἄλεξις. ἶ 
Θεία, οἰναιρίοις “ Ὃ 

τῆς ἡμέρας τὸ λοιπὸν ἘΑβαΥΝ ἱβέρος 

χαὶ νωγαλίζει. 

᾿Δντιφάνης 

Βότρυς, ὁόας,. φοίνικας," ἕτερα γώγαλα. 

ἀπόσιτον. δ᾽ ἰεἴρηκε Φιλωνίδης. - ᾿αὐτόσιτον. δὲ ̓ Κρώβυλος 

»Παράσιτον αὐτόσιτον.“ ἀναρίστητον" δ᾽ εἶπεν 1; “τολις. 

ἀναγχόσιτον δὲ Κράτης. χαὶ Νικόστρατος δὲ 
Μειράκιον. χ κατὰ τύχην ἡ 

ὑποσχαφιόκαρτόν τι κεχλαμυδωμένον 

τὴν χατάγεις ᾿ἀναγκόδιτον. "Ὁ 

ἀριστόδειπνον δ᾽ εἶπεν λεξις 

᾿φ᾽ ὧν γένοιτ᾽ ἂν συντόμως 

ἀριστόδειπνον. ; 

29, ἹΜετὼ ταῦτα ἀναστάντες κατεκλίϑημεν ὡς ἕχαστος 

ἤϑελεν, οὐ περιμείναντες ὀγομακλήτορα τὸν τῶν δείπνων 
ταξίαρχον. : 

ΒᾶθθπΈ ὉΠ, ᾿Αραρὼς] [π Οαπιρ»]οπὸ : νἱ 8 ΠῚ, Ρ. 86 ἅ. δὲ Ρῃο- ᾿ 
ἐϊαπι ἴῃ νωταλεύματα Ρ. 306, 23. κομψὰ μὲν δὴ ταῦτα ϑομυνοῖρη. 
κομψὰ δὴ ταῦτα ΒΡ δὲ Ῥῃοίία5. κομψὰ μὲν ταῦτα Ο. κομψὰ δῆτα 
ταῦτα Ῥογδοπὶβ ἰπ ΡΗδεϊος ἡ άλεξις] ΨΙ46 1. Ρ. 28. 6... οἶνα- 

θίοις ΒΟ). οἰνάροις Ψὼ.. ὕὑποβρέχων ΒΟ. ὑποβοῦζεν ; 

ἐνωγαλίζει ΒΟ). καὶ νωγαλίζει ΨΊ,. ἐνωγάλιζε Βτα ποκα. ΒΟΥ 

ψῆς]} ἴῃ Βυβιγιθ: υἱάθ Ῥμοίϊαηι,., 1. ἀὐδάρπι 5ὰπέ Ἐρδίρρί. γνογθὰ 1. 

Ῥ. 209 ἃ. πἰϑὶ φυοᾷ 15 κάρυα ὑτὸ βότρυς ροϑυϊέ. ὁόας ῬΒοίϊι5, 
ῥοιὰς 1101 δὲ. Ἐπαβέδεμετι5. Ρ, 1103, 20... »νώγαλα ΒΟ δὲ Ἑυϑία- 
ἘΠ1π5. Τιοσοθδίυῦ νὠγαλεύματα. νωταλαυν 5ῖπ6 δοσοπέι Ρμοείαϑ. γνωγα-- 

λέον. οχ Αἰμβοπδϑὸ αἴδοτγε δυϊδϑβ. ἀΔΗΜΗΜΕΙ Ιπ Χαρύξμον: να 
ΨΙ,. Ρ. 247 ε. ΣῊΝ 

᾿ς 47 6. Κρώβυλος Τῃ εαρδηρμόν: νά θ᾽. ΥἹ]. Ρ. 248 ἢ. εἶπεν 
Β. Ἰμορορδέαν, εἴρηκεν. Ῥτγαθοθάθηβ δ᾽ μι. Β. Πειράκιον Ἔ κατὰ] 

Ἱειράκιον δὲ κατὰ Ῥογδοπὰβ ΜΊ566]1. Ρ. 234. τι χεχλ. Ῥουβοπίιβ. 
ΤΑΌΥΙ τὸ καὶ χκεχλαμ.. “᾿κατάγεις ἀναγκόσιτον Ῥοτδβοπιι8. [ἴιἰδτὶ 

χατὰ γῆς ἀναγκοσιτῶ. δ᾽ οχ Β δορθββίῖε. συντόμως} οσύντομον 
τἰάοίιγ' 6886 μι Ο,κὲ ΦΟΙ οἰ σῃ. κατεκλίϑημε"} ΟΠ ΟΠΒΈΩΣ κατε 
κλίνθημεν. τὸν δα. 1.. οπι. Ψ. 
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{ Ὅτι καὶ τρίκλινοι οἶχοι καὶ τετράχλινοι καὶ εάν: 
γοι χαὶ ἐγνγεάχλινον «καὶ υκατὰ «τοὺςφ' ἑξῆς ἀριϑμοὺς. ἦσαν 
παρὰ τοῖς παλαιοῖς. ᾿Αντιφάνης "»»Ὡπυγαγαγὼν τρεῖς ντὰς 
εἰς τρίκλινον ὑμᾶς.“ Φρύνιχος. νύν 

“Ἑπτάλλινος: οἰχος. ἦν ἱκαλδο, ἡ τ Ὁ 

εἶτ᾽ ἐγγεάλλινος ἕτερος οἰχος. Ἄ χῶν 
Εὔβουλος 

Θὲς ἑπτάκλινον.. 8. ἑπτάκλινος οὑτοσί, . 
οὐ Μ,, χα πέντε ικλίμας “Σικελικάς. ΒΒ, λέγ᾽ ἄλλο τι 
καζον δῇ, ὡδικελικὼ ὙΉΧΟΝ ἢ πέντανο: το ποτὶ 
ΡῈ αὐ ἡρτεν τἰ : δὴ ἃ ᾿ 

48 Οὐχ ὑποσερώσας. πρῖδ.. Ὃν 
τρίχλινον; 0: ΣΟ] 

᾿Δναξανδρίδης,, Τρίχλένον δ᾽ ̓εἰϑέως συνήγετο καὶ συναυ- 
λίαι γέροντι." ον τ. δ νε ῳ 

᾿Δλλὰ ξενῶνας οἶγε Χαὶ ὑᾶνὸν δόμους, 
στρώννυ τε χοίτας, χαὶ πυρὸς φλέἕξον μένδε, Ὁ 

εἰ χρατῆρώ τ΄ αἴρου “καὶ τὸν ϑραμοΡ χέρα ὑλ θς 

90. καὶ γῦν δὲ τὴν τῶν στρωμάτων σύνϑεσιν. περιβολῇ 
χωρίζουσι καὶ ὑποβολῇ. , φησὶ Πλάτων ὃ φιλόσοφος. ὃ δ᾽ 

ὁμώνυμος αὐτῷ ποιητής φησι 
δ ἡ , Ἀατ᾽ ἐν κλίναις ἐλεραντύποσιν. καὶ στρώμασι πορφυ- 

Ἄμε, ἐκ ονς. θοβάπτοις ς 
κἀν φοινιαίδι. “Σαρδιανικαῖσινν χοῦμησάμεγοι. ᾿χατά- 

χει ξρβέ αἱ ϑθὼ 
ἤχμασε '-- τῶν᾽ «ποικίλων ὑφὴ. ἐν ἐμαύε ἐντέχνων: περὶ 

Π] 
κ 

47. χαὶ ἐννεάκλίλοὶ αἀάᾷ. Ἷ,. ὁπ. γ΄. ἡ ὰ ρλιφξρ ὡχν αν ἀδᾶ: 

Τρ Ὁ. γε. , ᾿ ἵ 

δὴ: ἃ. 'χαὶ ᾿νβρνι τρὰ ἜΘΘΝΝΟΥΝ ἱπιεἰὰπι 6556 νἱἀθέατ, δ, Ἢ 
τ 

᾿ τ 
θοντι) γερὸν Ὁ. . κρατῆρα τ΄ ΒΥ. χρατήῆρα. δ᾽ Θυλευν ὀλεῖ: ἐδοϊέο. 

αἴρου 1.. αἴγου Β. αἴργου Ψ. ἄργου ϑοῖννν οἰ »μαθυβοῦγὶ ΠΡΡουιπη 
ΔΙΈΘΥ, ἁἰίου αὔγου.- ἘΡοβὲ ἥδιστον κέρω. ΘΧοϊ 5586. νἱάἀθέαν φησὶ 

οὔπὶ ποπλῖπθ ΡοΘΐαθ οὐἶπ5. Ηἰ δπέ ὙθΥβιι5 ΡΕΪπιῖβααθ Ἰοοῖ ΡΙδέοῃϊοἱ 
γὙΘΓΡΐ5. ἀϊλάτων) 1π Ῥοϊϊέῖοο Ρ. 280 Β. 

48 Ὁ. κἂν ἀοϊοθαΐ ΕἸΠπι51 605 δὰ Ἀρδάγη. νυν. 112. ΠΟΤ το- 

ἰδπίο κἂν δογυϊσοθαΐ Σαρδιαναῖσιν.. κοσμησάμενοι) χοσμισάμενοι. Ὁ. 

χοιμησόμενοι (ΑΒΔΌΡΟΠα8.. ὑφὴ) παρὰ Κυπρίοις ἀἀαϊε Ἐπιβέδα]ἶιι 
Ρ. 1400, 11. οπιίββιβ ἱπῆγα τῶν “Κυπρίων, περὶ αὐτὰ] περὶ αὐὖὐ- 
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αὐτὰ γενομένων. ᾿ἄχεσᾶ καὶ “Ἑλικῶνος ᾿ τῶν; Κυπρίων. 

ὑφάνται. δ᾽ ἤσαν. ἔνδοξοι" χαὶ ἢν. “Ελικὼν υἱὸς κεσῶ, 

ὡς φησιν “πρώνυμος. ἐν 1υϑοῖ ἰὰτῳ ἐπί 'τιψος ἔργου. ἐπι-" 

γέγραπται ......0} ὅθ: 10 δινν 

Τεῦξ᾽ «κλικὰν ΡΒ τ αλλδειυδου; ᾧ, ἐν ἐνὴ ὺὑ χερσὺ 0 

πότγιᾳ, ϑεσπεσίην Παλλὰς: ἔτευξε. χάῤεν.»ὐτνον ΟΣ 
τοιοῦτος. ἦν καὶ Παϑυμίας ὁ. «Αἰγύπτιος. ὁ ΤῊΝ 

κ8. δοιαὶ ἐγὼ. σχιρτῶ. πάλαι. | 
ὅπου ῥοδόπνοα στρώματ᾽ ἐστὶ καὶ “μύροις 
λοῦμαι ψακαστοῖς, ; ὐλλὸ τουϑ 

φησὶν Ἔφιππος. ““ριστοφάνης , 

, “Ὅστις ἐν ἡδυόσμοις ᾿ τον ὅτὴς ρου Ό 
στρώμασι πανγυχίζων ἶ 
τὴν. δέσποιναν ἐρείδεις. ᾿ ας ἐς: ᾿ 

“Σώφρων δὲ στρουϑωτὰ ἑλίγματά φησιν ἐνπετιμημένα, 
:Ὅμηρος δὲ ὃ ϑαυμασιώτατος. τῶν. "στρωμάτων τὰ μὲν 
κατώτερα λῖτα εἶναι φάσχει, ἤτοι λευκῶν, χαὶ μὴ. ιβεβαμ- 
μένα ἢ πεποιχιλμέναν τὰ. δὲ περιστρώματα ἐὐγεῶ καλὰ 
πορφύρεα. 

91. Πρῶτοι «δὲ Πέρσαι, ὥς φησιν. Ἡρακλείδης, καὶ 
ἃ τοὺς λεγομένους στρώτας ἐφεῦρον, ἵγα κόσμον" ἔχῃ. ἢ 

στρῶσις χαὶ εὐάφειαν. τὸν οὖν Κρῆτα Τιμαγόραν. ἢ τὸν 

ἐκ Τύρτυνος, ὡς φησι Φανίας ὃ περιπατητικὸς,. Ἔντιμον, 

ὃς ζήλῳ Θεμιστοκλέους ἀνέβη ὡς βασιλέα, τιμῶν ᾿ἄρτα- 

ξέρξης, σχηνήν τὲ ἔδωχεν αὐτῷ διαφέρουσαν τὸ χάλλος 

χαὶ τὸ μέγεϑος καὶ χλίνην ἀργυρόποδα, ἔπε ἐμψε.. δὲ καὶ 
στρώματα πολυτελῇ. καὶ τὸν Ἡἰτηρολαμναθο φάσχων οὐχ 

τὰς Β. γενομένων 1,. γενόμενος Ὑ. Τυϑοῖ] πυσοῖ 5." δον οὗ ἀγὲ 
ΒΟ δὲ Ἐπιϑίδεμίαβ ρ. 1400, 18, Τιοροηδέμγ ὧν ἐνὲ. ϑεσπεσίη»] 

ϑεσπεοίη Β.. ' ἔ ἴ5 

48 ςο, μύροις λοι ἡψεὲν ἈΜΆΝ {δεῖ λούομαν μύροις: ᾿ 

᾿Αριστοφάνης ὁπι. Β. ΑΥἸΒέορΗδπῖ5 ἔγα στη θπέσμη αἴξεγε Εἰιβέδε 5. Ρ. 

ἐ πτ κι ἀττν ϑερουϑωτὰ) στρόνϑω τὰ Ν. - Ὅμηρος ὃ ϑαυμασιώ- 

τατος] Ἐπιδέδεπιυ5 Ρ. 1400, 9. ὅτι ᾿ϑήναιος παρὰ τῷ ποιητῇ, ὃν ϑαυ-- 
μαοσιώτατον χαλεῖίσϑαν., λέγειν χαὶ ϑειότατον, λίτα' μὲν εἶναί φήσι ---- 

Εὐοά ϑειότατον ἀἰοῖε. μογέϊπθέ δα 8105. Ιος05, νϑίυι 41 ἃ. λῖτω 
1,. λίτα Υ. ᾿ πρῶτοι δὲ ΒΟ. καὶ πρῶτον δὲ Ὑ 1. ᾿ 

48 ἃ. Φανίας) φαινίας 6. ὃς ζήλῳ] ὅσον ζήλῳ Β. τ σχηνήν 

τε ΒΟΏ. σχηνὴν, μὲν ΨΙ,. 
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ἐπίστασθαι" τοὺς ̓ Ελληνὰᾶς ,ὑποστρωννύειν.. καὶ" ἐπὶ τὸ συγ- 
)ενικὸν, ἄριστον ἐκαλεῖτο ὁ. 'Κρὴς οὗτος" τὸν βασιλέα. ψυ- 

6 χαγωγήσας" ὕπερ, οὐδενὶ πρότεῤον τῶν ᾿ Ἑλλήνων ἐγένετο, 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὕστερον. αὕτη γὰρ ἢ τιμὴ τοῖς συγγενέσι διε- 
φυλάττετο. “Τιμαγόρᾳ.. μὲν": γὰρ τῷ ᾿Αϑηναίῳ, τῷ προσ- 
χυνγησαντι βασιλέα καὶ. ἀἰὔλιστα: τιμηϑέντι, τοῦτο οὐχ 
ὑπῆρξε" τῶν δὲ παρατιϑεμένων βασιλεῖ τούτῳ. τινὰ ἀπὸ 
τῆς τραπέζης ᾿ἀπέστελλε. ᾿᾿Ανταλκίδῳ δὲ τῷ “άκχωνι τὸν 
αὐδοῦ στέφανον. εἶρ: “μύρον βάψας" ἔπεμψε. τῷ δ᾽ ᾿Εντίμῳ 
τοιαῦτα πολλὰ ἐποίει, καὶ ἐπὶ τὸ συγγενικὸν ἄριστον ἐχά- 

Γ λει. ἐφ᾽ ᾧ οἱ Πέρσαι χαλεπῶς ἔφερον, ὡς τῆς τὲ τιμῆς 
δημευομένης χαὶ στρατείας ἐπὶ τὴν ᾿ Ελλάδα πάλιν ἐσο- 
μένης. ἔπεμψε δὲ καὶ κλίνην αὐτῷ ἀργυρύποδο καὶ στρω- 
μνὴν. χαὶ σχηγνὴν οὐρανόροφον ἀνϑινὴν καὶ ϑρόνον ἀρ- 
γυροῦν. 'χαὶ ἐπίχρυσον σχιάδιον καὺ φιάλας λιϑοκολλήτους 
χρυσᾶς, καὶ ἀργυρᾶς δὲ μεγάλας ἑκατὸν χαὶ χρατῆρας 
ἀργυροῦς χαὶ παιδίσχας ἑχατὸν χαὶ παῖδας ἑχατὸν, χρυ- 

49 σοῦς τε ἑξακισχιλίους, χωρὶς τῶν εἰδ τὰ ἐπιτήδεια καϑ' 

ἡμέρμα διδομένων. , 

᾿ 82. ᾿'Τράπεζαι ἐλεφαντόποδες. τῶν ἐπιϑημάτων ἐχ τῆς 

ἐξωλοιλωνηὶ σφενδάμνου πεποιημένων. Κρατῖνος 

“π αυριῶσαι δ᾽ ἀναμένουσιν ὧδ᾽ ᾿ἐπηγλαϊσμέναι 
οἰ μείραχες φαιδρὰλ τρἄπεζαι τρισχέλεῖς σφενδάμνιγαι. 

ψυχαγωγήδας ΒΟΏ. - ψυχαγωγήσων ". 

.48 6. τούτῳ Οαϑαυθοπυθ. Γι θ.1 τούτων. ἀπέστελλε Ὁ οἱ 

Βγυμποκίαβ. Τοροθδίαν ἀπεστέλλετο. ἀνταλκίδα ΒΟ, - δου θδέιι; 

᾿Ανξαλκείδᾳ. ἡ 

48 ἴ. οὐρανόροφον Ψ],. οὐρανοφόρον ΒΟ (ἰδυὰ ἀυθ16 οἰϊαπὶ Ὀ) 

οὐ Ἰιθδγὶ Οδϑδυθοπίδῃι. ἀνϑινὴν ϑοπποίάθγιβ ἴῃ ΡΡ] πο ηἴο 

ΚΗ. ιἀνθίνην 1... ᾿ ἐμ Νῖ οπιάδειον Β.. 

τιδ 
49 ἃ. τράπεζαν. ἐς τ ἢ μὰ (ἐλεψαντο Β) ΒΟ. τραπέζας ἔλε-- 

φαντόποδας ὙΤ,. σφενδάμνου 1,. σφενδάνου Υ. Ταυριῶσαυ --- 

φαιδραὶ ἀοοροδϑοσαμί δχ Ὁ, αυἰ ἱπέον ἔγαρπιθηία ΠΡΥῚ 11 μοδέ Τθσταπι 
ΧΗ]. οχμῖθεῖ. ἀπᾶθ Ῥυϊπιθ δἀ!αϊε Ψαϊοίςοπαν. 1δενην. Ἐανρ. Ρ. 

108. μιείρακεξ Ψαϊοϊκοπαγῖαβ. μείραξ Ὁ. τράπεζαι --- σφεν- 
δάμνυναν αἴδενε Ἐπιϑίδεμ 5 Ὁ. 1398, 20. τραπέζας τριοχελεῖς 

οφενδαμνίνας ὙΑΙΟΙΚΘΏΔΥ 118. σφενδάμνιναι ἴ., σφενδάνιναι Υ. 
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Εἰπόντος τινὸς χυγνιχοῦ τρίποδα τὴν τράπεζαν δυσχε- 

ραίνει ὃ παρὰ τῷ σοφιστῇ Θυὐλπιανὸς καὶ λέγει, Τήμερον 
ἐγὼ πράγματα ἕξω" ἐξ ἀπραξίας. πόϑεν γὰρ τούτῳ ὃ τρί- 
πους; εἰ μὴ τὴν Διογένους βαχτηρίαν σὺν χαὶ τὼ πόδε 
ἀριϑμῶν οὗτος τρίποδα προσηγόρευσε , πάντων τραπέζας 
χαλούντων τὰς παραϑέσεις ταύτας. 

“Ὅτι Ἡσίοδος ἐν Κήῦχος γάμῳ, κἂν γὰρ γραμματι- 
χῶν παῖδες ἀποξ ξενῶσι τοῦ ποιητοῦ τὰ ἔπῃ ταῦτα, ἀλλ 

ἐμοὺ δοχεῖ ἀρχαῖα, εἶναι, τρίποδας τὰς τραπέζας φησί, 
χαὶ Ξενοφῶν δ᾽ ὃ μουσικώτατος ἐν ἑβδόμῳ “Ιναβάσεως 
γράφειν :; ,Τρίποδες εἰσηνέχϑησαν πᾶσιν" οὗτοι δὲ ὅσον εἴ- 

χοσι κρεῶν βεστοὶ γενεμημένων.“ χαὶ ἐπάγει , (Μάλιστα δ᾽ 

αἱ τράπεζαι κατὰ τοὺς ξένους ἀεὶ ἐτίϑεντο.": “Ἡντιφάνης 

᾿Επεὶ δ᾽ ὃ τρίπους ἤρϑη κατὰ χειρῶν τ΄ ἐχέομεν. 
Εὔβουλος 

Τρίποδες οὗτοι πέντε σοι 
χαὶ πέντε. Β. πεντηχοστολόγος γενήσομαι. 

᾿Επίχαρμος 
Τί δὲ τάδ᾽ ἐστί; Β. δηλαδὴ τρίπους. «Α΄. τί μὰν 

ἔχεν πόδας 
τέτορας; οὐκ ἔστιν τρίπους, ἀλλ᾽ κα οἶμαι τετρά- 

ποῦς. 
Ρ 3 , » 39 23ὃϑ ϑἵι»ν , [, ’ , ν᾽, 

. ὅστι δ᾽ ονομ αὐτῷ τριποὺυς, τέτορὰς γὲ μὰν ἔγχει 
’ 

πόδας. 
ϑῃ ᾽ 2 Σ» , »ο»ν 

“4. Οἰδίπους τοίνυν ποτ΄ ἦν, αἰνιγμά τοι νοεῖς. 

ἃ δυσχεραίνει] δυσχεράναι Β. 

Ι,. τῷ ποδὲὴν. 

49». Κύήϊκος] κίυχος Β. ἑβδόμῳ "Αναβάσεως)] Θαρ. 8, 21. 
ψΨια, 1. Ρ. 1580 Γ᾿ 

Α9 α. χειρῶν ἐχέομεν Ἐπιβέαξιτιβ Ρ. 740, 10. Τιορεθδέαν χειρῶν 

ἀπραξίας Τ,. ἀπορίας Ὗ. τὼ πόδε 

τ΄ εἴχομεν. Ψ. 1.---3. Τί δὲ --- αὐτὴ τρίπους αἴδοτε Ἐπιβέδέμηις 
Ρ- 1398, 19. Ψ. 1. τί μὰν ἔχεν ἘΠιδέδεῃι5. τήμανον ἔχεν ΒΟΏ. 
τιμὰν οὔ. ἔχεν Ψ, τί μὰν οὐκ ἔχεν 1.. Ψ, 2. τέτορας Ὁτοίίι5 μ, 
481. ΤΑΡΕΪ τέτταρας. δῖ. οείαπι ἀρὰ Ἐπιϑεδέίαπι, ααδπὶ τέτο- 
ρᾶς δὰξ τέττορας γΟ]τ556 ἀροτίαπι οπί. Αἀάι οπὶπι, ἐν τούτοις δὲ 

ὅρα τὸ τέττορας Ζωρικῶς λεχϑὲν, οὗ εὐθεῖα κεῖται παρ “σιόδῳ (ἣ δὲ 

γυνὴ τέτορ᾽ ἡβῴοι Ἔργ. ν. 696... ἔστιν) βου θοθαΐξαυγ ἔστε, 

Ῥοβὲ ἀλλ᾽ οδχοϊάϊϑβο υἱάρφέυς ἐστὶν. Υ. 3. ὄνομ᾽ ὄνομα Β.. 
αὐτῷ} αὐτῇ Ἐππεαξμίαδ. τέτορας Τ,. τέττορας ΒΌΒ. τέτταρας ΨΨ,, 

Υ. 4. αἴνιγμά τοι νοεῖς ΒΟΌ. αἐνίγματ᾽ οὐ νοεῖς 1. εἰ δίπους 

ΑὙΒΕΝΑΕῦΞΒ. ἴ, 8 
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᾿“ριστοφράνης ποτὰ ᾿ 
Τράπεζαν ἡμῖν φέρε 

ἃ τρεῖς πόδας ἔχουσαν, τέτταρας δὲ μὴ ᾿χέτω. 

Β. καὶ πόϑεν ἐγὼ τρίπουν τράπεζαν. λήψομαι; 
83. Ὅτι ἔϑος ἣν ἐν τοῖς δείπνοις τῷ ἑστιάτορι χατα- 

χκλιϑέντι προδίδοσϑαι γραμματίδιόν τι περιέχον ἀναγρα- 
ἣν τῶν “ταρεσχευασμένων, ἐφ᾽ ᾧ εἰδέναν ὃ τι μέλλοι 

ὄψον φέρειν ὃ μάγειρος. 

44 ΜΑΣΚΗΝΑ. Δαμασκοῦ τῆς πόλεως ἐνδόξου οὔ- 
σῆς καὶ μεγάλης πολλοὶ τῶν ἀρχαίων μέμνηνται. ἐπεὶ δὲ 
πλεῖστον ἐν τῇ τῶν Δαμασκηνῶν ἔστε χώρᾳ τὸ κοχχύ- 

6 μηλον χαλούμενον καὶ κάλλιστα γεωργεῖται, ἰδίως καλεῖται 
τὸ ἀκρόδρυον Δαμασχηνὸν, ὡς διάφορον. τῶν κατὰ τὰς 
ἄλλας χώρας γι ομέ μῶν: χοχχυμηλω οὖν ἔστι ταῦτα: ὧν 

ἄλλος τὲ μέμνηται χαὶ Ἱππῶναξ 

«Στέφανον εἶχον κοχχυμήλων χαὺ μίνϑης. 

"ἄλεξις 

᾿ νυ ᾿ ΔΑ » , 9 ὁ ᾿ 

Καὶ μὴν ἐνυπνιον οἴομαι γ᾽ ἑορακέναι 
, , 9 δι , ν τ , ’ 

γικητικον. Β΄. λέγ᾽ αὕτο. «4. τὸν νοῦν πρόσεχε δὴ. 
ἐν τῷ σταδίῳ τῶν ἀνταγωνιστῶν μέ τις 

- ᾿ 

ἔδοχει στεφανοῦν γυμνὸς προσελϑὼν 

τοίνυν ποτ᾽ ἦν, αἱνίγματ᾽ Οἰδίπου νοεῖς ατοίξεοξεπᾶιια, Αὐ ϑθο-- 

Ῥῃδηῖβ ἔγασπιθπέιπι δἴογε Ἐπιβέδεμαβ Ὁ. 1398, 17. Ιάδην Ρ. 807, 

25. πέπαιχται τὸ Οἴμοι πῶς ἂν εὕροιμν τρίπουν τράπεζαν; Υ᾽ οΥδὰπι 

ἐονγέμαι οχ ΤΟ] ββθηβῖθαβ αἴογε ΡΟ] ὺχ Χ, 80. φέρε] εἴσφερε 
Ῥουβοπαβ. 

49 ἃ. τέτταρας Ἐϊπιϑπέδεῃπι5., δου θέαν τέσσαρας. μὴ χέτω] 

μὴ ἐχέτω ΟὉὮ εἐ Ἐπϑέλεῃίιι5, κατακλιϑέρτι Β0Π. ϑουθαθδέαν 

χαταχλινϑέντι. 

Α9 6. ἄλλος τε μέμνηταε ΒΟΠΥ͂, ἄλλον τε μέμνηνται ἴ.. Ἱππῶ- 
»αξἹὮ δογιθεθαΐαν “Ἰππώναξ. Στέφανον) καὶ στέφανον αϊἰδίοται5. ᾿ 

84 Ηορἰιαοπῖ. Ρ. 22. Ὑιὰθ πὸ στέφανον Ηϊρροπᾶχ φγοαποέα τη6-- 
ἴα 5ν θα αἴχθιῖε ἀξ ἀϊχιε φάρμακον. ἐνύπνιον ϑοιννοῖρη. ἐν 
ὕπνοις Ὁ. ἐν ὕπνῳ Ψ1.. γ᾽ οπιῖβδᾶ πὶ {0 115. ἑορακέναι] ϑουῖ- 
Ῥεθδίυν ὡραχκέναι, ἑωρακέναι Β.. »ιπητικὸν Ὁ. Τιοροθαΐαν νικητή- 

ριον. πρόσεχε] προσέχειν Ὁ. ἐδόκει [,., δὲ φᾳιυοά πὶ} ἀϊνογϑι- 

ἐδεῖ5. οποέξαίυτη. ἔδοξε Ὑ. ΨοΥϑαπι οχρίονῖέ Οαβαῦθοπαβ, προσελθὼν 

ὡς ἐμὲ. 
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᾿ εὐῶν στεφάνῳ. χυλιστῇ. ἀχγιν ὐμρην κομσηόραι 
πεπόνων. 

πάλιν, ̓ Εύρακας πώποτε δναομέον ἀπημαμαμμρν, ἢ 
σπλῆν᾽ ὀπτὸν μεμονϑυλευμένον, ἢ κοχχυμήλων σπυρίδα 
πεπόγωγ; τοιοῦτον ἔχει τὸ μέτωπον." Νίχανδρος ,,ηλον 
Θ κόχχυγος καλέουσι.“ Κλέαρχος δ᾽ ὃ περιπατητικός φησι 
“Ῥοδίους καὶ “Σιχελιώτας βράβυλα καλεῖν τὰ ἠδένευας, ἂν 
“ὧς καὶ Θεόκριτος. ὃ «Συρακόσιος : 

ὅ0- “Ὀρπηκες 'βοαβύλοισι καταβρίϑοντες ἔραζε, 
καὶ. πάλιν (Ὅσον. μῆλον βραβύλοιο ἥδιον.“ ἔστι δὲ τοῦτο 
τὸ ἀχρόδρυον μιχρότερον μὲν τῇ περιφορᾷ τῶν χοχκυμή- 
Ὕων, τῇ δ᾽ ἐδωδὴ τὸ αὐτὸ, πλὴν ολίγον δριμύτερον. φις- 
λευχος δ᾽ ἐν Τλώσσὰάις. βράβυλά φησιν; λα, χοχχύμηλ α, 
μάδρυα τὰ αὗτα εἶναι" τὰ μὲν μάδρυα οἷον μαλόδρυα, τὰ 
δὲ βράβυλα ὅτι εὐκοίλια καὶ. τὴν βορὰν ἐκβάλλοντα, ἦλα 
δὲ οἷον μῆλα, ὡς “Δημήτριος ὁ ᾿Ιξίων λέγειν ἐν ᾿Βευμολογίῳ. 

Ῥ: Θεόφραστος δὲ λέγει ,,Κοχκύμηλα καὶ σποδιάς" τοῦτο δ᾽ 

ἐστὶν ὥσπερ ἄγρια κοχβύμηλα.". “Ἡραρὼς δὲ κοκχυμηλέαν 
παρλεῖ τὸ δένδρον, κοκκύμηλον δὲ τὸ. 'ἀχρόδρυον. Δίφιλος 
δὲ ὁ “Ξἴφνιος μετρίως. φησὶν. εἰναι ταῦτα εὔχυλα, εὔφϑαρ- 

τα, εὐέχχριτα, ὑρβαφομεμὶ : 
---ο--΄----. ; “ : 

χυλιστῖ] κυλιστῷ Ὀαϑαύδοηιπ5. 

49 ἢ, πάλιν] Ἐπιδεαίμῖι5 Ρ. 211; δι - Ἰμὰ ἐν τῷ ἑώρακας πώ- 
ποτὲ χοχχυμήλων σπυρίδα πεπόνων; “ποιοῦτον. ἔχει τὸ πρόσωπον. ἐἑό- 

ράχας] δου θοθαΐαγ ἑώρακας. ΙΝίχανδρος) Ἐνᾶρπι. 23, ν. 286. 
Ἡδθεέ οἰΐαπι Ἐπιβέδεμί 5 Ρ. 917, 4. κόκκυγος] κόκκυγον Β. 

«Σικελιώτας βέάβυλα] σικελιτωβράβιλα Β. βοάβυλα)] βοάβιλα ΒΟΏ. 

- Θεόχριτος] ὙΠ, 146... ΜΑΙ, 3. Συρακόσιος] ϑογιθαθδέιε 
ἐδ νούμνος: ἉΡΥ͂ ᾿ 

᾿8Ὸ ἃ. βευθιδομα ὯΣ ββαβίοια, Βοθδν. χατιιβρίϑοντες ἢ 
χαταπλήϑοντες Β.. βοαβύλοιο 1,.. βραβίλοιο Ων. βραβᾶλοις Β. 

ἀκρόδρυον} ἀκρόδριον Β. “Σέλευκος Ἐχβογίρθογιπέ μᾶθς 
ϑιϊαβ ἴπ βράβηλω οὲ Ἐππέαίηϊαβ ν. 1963, 32. βραβυλὰ ΥἹ, 
βοάβιλα Β(Ὁ. βράβηλα Ἐπδέαξία5. οἐ Βαϊᾶαβ. τὰ δὲ βράβυ- 
λα 1,. τὰ δὲ βοάβιλα ΒΝ, τὰ δὲ βράβηλα Ἐπιβξαξῃξιβ δὲ Βυιΐάδ8. 

ὅτι. ΒΟ. φηοὺ ὅτι ΨΙΓ,. Θεόφραστος) Η. Ῥ. ΗΙ. 0, 4. ρΡ. 81. 
ἐπιπολαιότατον δὲ ϑραύπαλος καὶ κοκκυμηλέα καὶ σποδιάς. αὕτη δ᾽ ἐστὶν 
ὥσπερ ἀγρία κοχκυμηλέα. 

80 Ρ. οποδιάς 1,. σπονδίας Υ. ποχκυμηλέαν] κοκκυμηλίαν ΒΓΒ. 

μετρίως Ὁ. ΤιΘροθαξαν μέσος. 
8 Κα 
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84. ΚΕΡΑ͂ΣΤΙΑ.. Θεόφραστος. εν. τῷ, περὲ φυτῶν 
»Ἴδιον δὲ τῇ φύσει δένδρον ὃ κέρασός ἐστι καὶ μεγέϑει, 
μέγα: καὺ γὰρ εἰς εἴχοσι καὶ τέσσαρας. πήχεις. αὔξεται. 

φύλλον. δὲ ὅμοιον. ἔχει τῷ τῆς μεσπίλης », σκληρὸν δὲ χαὺ 

παχύτερον, φλοιὸν "δ᾽ ὅμοιον φιλύρᾳ, ἄνϑος δὲ λευκὸν 
ἀπίῳ καὶ μεσπίλῃ ὅμοίον, ἐκ μικρῶν ἀνθῶν συγκείμενον, 
χηριῶδες. ὃ δὲ καρπὸς ἐρυϑρὸς ὅμοιος διοσπύρῳ τὸ σχῆ- 
μα. τὸ δὲ μέγεϑος ἡλίκον κύαμος, πλὴν τοῦ διοσπύρου 
μὲν ὁ πυρὴν σχληρὸς, τοῦ δὲ. χεράσου μαλακός.“ χαὶ πά- 
λιν. »Κράταιγος" οὗ δὲ. 'χραταίγονα. καλοῦσιν. ἔχει δὲ" τὸ 
μὲν φύλλον τεταμένον ὅμοιον. μεσπίλῃ, “πλὴν μεῖζον ἐκεῖνος 
καὶ πλατύτερον. ἢ προμηχέστερον,. τὸν δὲ χαραγμὸν. οὐκ 
ἔχει ὥσπερ ἐχεῖνο. γίνεται δὲ τὸ δένδρον οὔτε μέγα λίαν 

οὔτε παχύ" τὸ δὲ ξύλον ποικίλον, ξανϑὸν, ἰσχυρόν. φλοιὸν 
δ᾽ ἔχει. λεῖον ὅμοιον μεσπίλῃ" μονόρριζον εἰς βάϑος ὡς 
ἐπὶ. πολύ. χαρπὸν δ᾽ ἔχει στρογγύλον ἡλίκον ὃ κότινος" 
πεπαινόμενος δὲ ξανϑός τέ ἐστι χαὶ ἐπιμελαίνεται" ἔχει 
δὲ τὴν γεῦσιν καὶ τὸν χυλὸν μεσπίλου". διόπερ ἀγρία μεσπίλη 
δόξεις μᾶλλον. εἶναι." «ἐκ τούτων μοι δοχεῖ, φησὶν, ὃ φι- 
λύσοφος τὸ νῦν κεράσιον. καλούμενον ἐμφανίζειν. 

35. “Ἀσκληπιάδης δὲ ὃ Μυρλεανὸς. χαμαικέρασόν τινὰ 
χαλῶν δένδρον ἔφη οὕτως » Ἐν τῇ Βιϑυνῶν γῇ γένεται 
ἥ χαμαικέρασος, ἧς ἡ μὲν ῥίζα. ἐστὲν οὐ μεγάλη, ἀλλ 
οὐδὲ τὸ δένδρον; ἀλλὰ τῇ ὁοδῇ ἴσον, ὃ δὲ καρπὸς τὰ 
μὲν ἄλλα πάντα ὅμοιος ̓  τοὺς δὲ πλείοννυ χρησαμένους 

περὶ φυτῶν] ΠΙ, 18. Ρ. 101. παχύτερον) πλατύτερον ΤΒοορΡΗΓαδέι5.. 
580 ο, ἠλίχον» ἡλίχος. νυ]ρὸ ἐπ ΤἼΘΟΡΗΓαβίο: βεα Ὀσθὶπαβ. ἡλέκον. 

καὶ πάλιν] 1Π. 18, 6, φ. 108. κραταίγονα ἴ, ὁχ ΤΠοοσ 

Ῥηγαβίο, ορίπογ. χράταιγον ΒΨ, χροταιγονα Ὀτθῖπα5. αἰϊΐααθ ΤΠθο-- 
ῬἝΓαβΕὶ Π10γ 1. ΜΙΗΙ χραταίγονον γϑγὰπι νυἱάρέιυγ: υἱᾶθ δπποίδεϊο ποθι. 

φεταμένον) τετανὸν ἘΠΟΟρΡΓδβέμ5,. ἐκείνου 1, οχ ΤΠποο- 

φῬῃγαβίο. ἐχεῖνος ΒΟΘΥ͂. ἐχεῖνο ὙΠΘορηγαβέϊ ΠΡ. Ὶ Ὀτγθίηα5. Ψιάθ 8η- 

ποΐαεϊ ποθ πι.. ἢ] ἴῃ ὙΠθορηγαβίο νυϊροὸ καί: 564 ἢ Ὀχθῖπα5. 

χαραγμὸν ἴ.. χαρασμὸν Ψ. ἐχεῖνο] ἐκεῖνος Β.. 
50 ἃ. μονόρριζον] μονόριζον Β. πεποινόμενος ἴ,. πεπεμμένος '. 

ξανϑός τέ ἔστε] ξανθὸς γίνεται γυ]5ὺ ἴθ ὙΠΟοΟρΗγαβίο. νυ οϑῖθ 
Ὁγθῖπας. ξανϑύνεται. μεσπίλου ΒΌΒ). μεσπίλης ΨΠ,. δόξειε] 
Ἀαάδ ἂν ὁοχ Ἱπθομρῃγαϑίο. 

580 6. ῥοδὴ δϑα. ἢ, οἱ; Υ. 

ΠΠΠ  Φῃ]ΦΦΚΕΕΖΚΕΣΩΣΩΞ.-»"- αἱ; εἶς 
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χαϑότι οἶνος βαρύνει τὲ χαὶ ἀλγεῖν τὴν χεφαλὴν τίϑησι." 
ταῦτα ὁ ᾿᾿σχληπιάδης, φησὶ, μοι δοχεῖ λέγειν περὺ τῶν 
μεμαιχύλων. τό τε γὰρ φέρον αὐτὼ δένδρον τοιοῦτον καὶ 
ὃ πλέον τῶν ἑπτὰ τοῦ σοροΥ φαγὼν κεφαλαλγὴς γίνεται. 
᾿Αριστοιράνης 

Ἔν τοῖς ὄρέσιν αὐτοματοισιν τὰ μιμαίκυλω φύεται πολλα. 
Θεόπομπος ' . μ 

Τρώγουσι μύρτα καὶ πέπονα μιμαίκχυλα. 
Κράτης 

Πάνυ γάρ ἐστιν ὡρικώτατα 
᾿τὰ τιτϑί᾽ ὥσπερ μῆλον ἢ μιμαίκχυλα, 

᾿ἄμφις 
Ὁ συχάμινος συχάμεν᾽ ν ὁρᾷς, φέρει, 
ὁ πρῖνος ἀκύλους, ὃ χόμαρος μεμαίχυλα: 

Θεόφραστος , Η χόμαρος ἡ τὸ μιμαίκυλον φέρουσα τὸ 
ἐδώδιμον." ᾿ 

Ὅτι ᾿4γῆνα, σατυρικόν τι δρᾶμα, ἀμφιβάλλεται εἴτε 
Πύϑων ἐποίησεν ὃ Καταναῖος ἢ «Βυζάντιος, ἢ καὶ αὖ- 
τὸς ὁ βασιλεὺς 4λέξανδρος. 

Φησὶν ὃ παρὰ τῷ ῥήτορε «“Ἰαρήνισος, Τ͵ολλὰ ὑμεῖς οἱ 
Τραικοὺ ἐξιδιοποιεῖσϑε ὡς αὐτοὶ ἢ ὀνομάσαντες ἢ πρῶτοι 
εὑρόντες, ἀγνοεῖτε δὲ ὅτι “Ἰεὐκολλος ὃ Ῥωμαίων στρατη- 

51 γὸς, » ὃ τὸν Μιϑριδάτην χαὶ Τιγράνην χαταγωνισάμενος, 
πρῶτος διεκόμισεν εἰς ᾿Ιταλίαν τὸ φυτὸν τοῦτο ἀπὰ Κε- 

ρασοῦντος, “Ποντικῆς πόλεως. καὶ οὗτός ἔστιν ὃ καὶ τὸν 

καὶ ἀλγεῖν τὴν κεφαλὴν ΒΟ). τὴν κεφαλὴν καὶ ἀλγεῖν ΥΙ.. τό τε 
γὰρ Ὗ.ο» τότε γὰρ .... 10. φέρον αὐτὰ δένδρον (Ο) οὖ Τμονῖη! 
ΠΙΘΙΠὈγᾶπαθ. φέρεν αὐτὰ δένδρα ΒΥΤ,. τοιοῦτον οτὴ. ΟΠ. Τὼ Ὁ 

ἴδοῦπᾶ. τῶν ἑπτὰ οἵη. Ὁ το] οία δουπᾶ. ξι ΑτὝβίορϑη15 

ΨΕΓΒΙ5 μαγέϊου!α αἰΐψθια Ροϑέ ὄρεσιν ΟΠ 558 6588 δὲ φύεταν μθ8ΐ 

αὐτομάτοισιν ἐταῃβροποπᾶάθπι 6556 υἱάοθίυγο τὰ μιμαίκυλα] τὰ 
᾿ χκλ 

μιμαίκλου Β. τρώγουσι ΒΟ. τράγουσο 1}. μιμαίκυλα] μυμας 8, 
δὲ 5ϊῖ6 θὶ5 ἀθίποθρϑβ. ὡρικώτατα Β, Ἐμοροθδίυν ὡρικωτάτη.- 

80 Γ, ἌΜψμ Θμἶθ50 ροδέδθ πϑπιῖπ δἰξε Επιβίαεμῖτι5. Ρ. ΕΟ 97, 
14. συχάμιν᾽ Ἐ,.. συκαμίνους ΟΒ δὲ Επδέλεξιυ5. συκαμίνου Β. 

πρῖγος Ὁ. πρίνος Ψ]». Θεόφραστος] Η. Ρ. 1}. 16, 4. ». 110. 
«Μαρήνσιος) λαρένσιος Β. ἢ ὀνομ οὗ ὄνομ. Β. ἀγνοεῖτε) ἀγνοεῖ- 
ται Β. 
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χαρπὸν καλέσας χέρασον ὁμωνύμως τῇ. “πόλει, ὡς ἧστο- 

ροῦσιν οἱ ἡμέτεροι. συγγραφεῖς, πρὸς. ὃν Δάφνος τίς φη- 
σιν, «Αλλὰ μὴν παμπόλλοις ἐνιαυτοῖς πρεσβύτερος «Δευχόλ- 
λου ἀνὴρ ἐλλόγιμος Δίφιλος ὃ “Ξίφνιος, γεγονὼς κατὰ «4υ- 

σίμαχον τὸν βασιλέα, εἷς δὲ οὗτος τῶν ““λεξάνδρου δια- 

δύόχων, μνημονεύει τῶν χερασίων λέγων ,,Τὰ κεράσια εὐ- 
» στόμαχα, εὔχυλα, ὀλιγότροφα, ἐκ ψυχροῦ δὲ λαμβανό- 
μένα εὐστύμαχα. χαλλίω δὲ τὰ ἐρυϑρότερα καὶ τὰ Μιλή- 
σια" εἰσὶ γὰρ διουρητιχά." 

306. ΣΎΚΑΜΙΝΑ͂. Ὅτε πάντων ἁπλῶς οὕτω χαλούν- 
τῶν αὐτὰ ᾿4λεξανδρεῖς μόνοι μόρα ὀνομάζουσι. συχάμινα 
δὲ οὐ τὰ ἀπὸ τῆς “ἰγυπτίας συχῆς, ἅ τινὲς συχόμορα λέ- 
χάροιϑ. ἅπερ οἱ ἐπιχώριον ἐπὶ βραχὺ κνίσαντες σιδηρίῳ 
ἐῶσιν ἐπὶ τοῦ φυτοῦ" καὶ ὑπὸ τοῦ ἀνέμου κινούμενα. ἐντὸς 
ἡμερῶν τριῶν οὕτω πέπονα χαὶ εὐώδη γίνονται μάλιστα 
δὲ ζεφύρων πνευσάντων, κχαὶ ἐδώδιμα ὡς τὸ ἐν αὐτοῖς 

ἠρέμα ψυχρὸν καὶ τοῖς πυρεταίνουσι μετὰ ῥοδίνου ἐλαίου 
χαταπλαττόμενον ἐπὶ τοῦ στομάχου ἐπιτίϑεσϑαι χαὶ οὐχ 
ὀλίγα παρηγορεῖσϑαι τοὺς νοσοῦντας. φέρει δὲ τὸν καρπὸν 
τοῦτον ἢ “ἰγυπτία συκάμινος ἀπὸ τοῦ ξύλου καὶ οὐκ ἀπὸ 
τῶν ἐπικαρπίων. μόρα δὲ τὰ συχάμινα καὶ παρ᾽ «Αἰσχύλῳ 
ἐν Φρυξὶν ἐπὶ τοῦ “Ἕχτορος 

᾿Ανὴρ δ᾽ ἐχεῖνος ἣν πεπαίτερος μόρων. 
ἐν δὲ Κρήσσαις καὶ τὰ τῆς βάτου 

«Ζευκοῖς τε γὰρ μόροισι καὶ μελαγχίμοις 
Α ᾿ Υ͂ 2 -ὉὋὉ-΄ 

χαὶ μιλτοπρέπτοις βρίϑεται ταὐτοῦ χρύνου. 
Ψ, 

51 ἃ, χέρασον (Ὁ. χεράσιον ὙΠ. ἐνιαυτοῖς οτι. ΟΠ χε]τοία 
Ἰδουπᾶἃ. τὸν βασιλέα] τὸν βΟ. 

51 Β. λαμβ. εὐστόμαχα!] λαμβ. εὔστομα ϑομνν οἰ Βῃ, σιδηρίῳ ἴω. 
σιδήρῳ Υ. ο΄ τοῦ φυτοῦ Ο εἰ Επκίδίμία5 Ρ. 872, 8. Το ροθαΐν 
τοῖς φυτοῖς. τριῶν], τεττάρων Οὐδδιδοπαβ: υἱάθ δῃηποίαιοη θη). 

81 ο. δὲ τὰ συχάμινα] τὰ οπι. Β, καὶ τὰ τῆς βάτου Ῥονδ0- 
ΠῸ5 σοπιραγαίο Ἐπιβέδεμϊο ἡ. 835, 11. (σημείωσαι ὅτι καὶ τὰ τῆς βά-- 
του μόρα λέγεται.) καὶ κατὰ τῆς βάτου Τ, 6: απέϊψιιαθ "ἀεὶ οοαϊοΐδιις, 

αυϊθυδοῦπι ΟἿ οοπδϑηέῖνα αἷέ Βουννοῖρη. καὶ κατὰ τῆς κατ τοὶ ]!οΐα 

56Χ οἰγοιέου. ᾿ἰξέογαγὰπι Ἰδοῦπα Ψ. ῬοΠυχ ΥἹ, 40. συκάμινα. ταῦτα 
δὲ καὶ μόρᾳ «Αἱοχύλος ὠνόμακε, τὰ ἄγρια οὕτως ὀνομάσας τὼ ἐκ τῆς 

βάτου. 

51 ἃ. μελαγχίμοις ΒΟΒ. μελαγχύμοις Ψ1ω. Ἐπιβέαίῃϊα5. Ρ. 1204, 
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Ὡ οφοχλὴς 

Πρῶτον μὲν ὄψει ᾿λευχὸν ἀνϑοῦντα στάχυν, 
ἔπειτα φοινίξαντω γογγύλον μόρον. 

καὶ Δίχανδρος δὲ ἐν 1: ἑωργικοῖς ἐμφανίξει καὶ ὕτε πρό- 
τέρον τῶν ἄλλων ἀχροδρίων φαίνεται, μορέην τὲ χαλεῖ 

τὸ δένδρον ἀεὶ ὡς καὶ οἱ ᾿Αλεξανδρεῖς " 
Καὶ μορέης, ἡ) παισὶ πέλει μείλιγμα νέοισι 

6 πρῶτον «παγγέλλουσα βροτοῖς ἡδεῖαν ὁπώρην. 
37. Φανίας δ᾽ ὁ ᾿Ερέσιος, ὃ ᾿Αριστοτέλους μαϑητὴς, 

τὸν τῆς ἀγρίας συχαμίνου χαρπὼν μόρον καλεῖ, ὄντα καὶ 
αὐτὸν γλυκύτατον χαὶ ἥδιστον, ὅτε πεπανϑείη. γράφει δὲ 
οὕτως ,,1ὸ μόρον τὸ βατῶδες ξηρανϑείσης τῆς σφαίρας 
τῆς -συχαμινώδους σπερματικὰς ἔχει τὰς συχαμινώδεις δια- 
γονὰς. χαϑάπερ ὑποφαινούσας καὶ διαφυὰς ἔχει ψαϑυρὰς 

ἢ χαὶ εὐχύμους. ἕν 1Π]αρϑένιος δὲ ἅβρυνά φησι συχάμινα, α 
καλοῦσιν ἕγιοι μόρα. “Σαλαμίνιοι δὲ τὰ αὐτὰ ταῦτα βάτια' 
Δημήτριος δὲ ὃ Ἰξίων τὰ αὐτὰ συκάμινα, καὶ μόρα, οἷον 

αἱμόρροα, χαὶ σύχων ἀμείνω. Δίφιλος δὲ ὁ “Σίφνιος ἰατρὸς 

γράφει οὕτως »Τὰ δὲ συχάμινα, αἱ καὶ μόρα λέγεται, εὔ- 

24- οὕτω Αἰσχύλος πέπλοις μελαγχίμοις φησὶν, ἕτερος δέ τις μεὲ- 

λάγχιμα συκάμινα ἐν τῷ «“Πευκοῖς τε γὰρ μύόροισι καὶ μελαγχίμοις, ὅπερ 

ἐστὶ μέλασι, καὶ μιλτοπρέποις, ἤγουν ἐρυϑροῖς, βρίϑεταν ταὐτοῦ χροιᾶ. 
μιλτοπρέπτοις) ,., ἴα (' υἱάοιιτ' μιλτοπρέπεις 6886, αθῥιιῖ586 Ὁ6ΓῸ 

μιλτοπρεπέσι.““ ϑ ιν ΙΡἢ. “χρόνου ἴ,. χρυσίου Υ. Σοφοκλῆς] 
ΟἸηἶβ8θ0. πομπὴ. αἴϊογέ Ἐπαπέδίμ 5 Ὁ. 895, 10.: ἐογέϊο σοῦϑα δοία 

διαπιπιδέϊουβ ΒΟΚΚΚΟΥΙ 1. ν. 361, 20. Αρυᾶ Βευποϊείαπη. ἔν. 40. γ». 
6079. γογγύλον] στρογγύλον ὙΓΕ ΤΑΙ Νίκανδρος) Ἐτάρτι. 8, 
Ρ. 282. ἀχροδούων ἀχροδρίων Β.. χαλεῖ Ὁ. Ἰιεροθαξὰν καλῶν. 

51 6. ὁπώρην Ὑ1,. ὀπώραν ΒΟΏ. Φανίας Ἰ,. φαινίας ΒΥ. 

δ᾽ ὁ] Τιορεραΐαν δὲ. γράφει] γράφετων Β. τὸ μόρον --- 

᾿συκαμινώδους) Ἐλιδέα!)ϊ 5 ̓. 890, 11. ἔχει τὰς συκαμινώδεις δια-- 

γονὰς} ἔχει τὰς γονὰς δοπηείάοτιι δα ΤΠΘοργαβέαμπ γυ0]. Ψ. Ρ. 12. 

ὑποφαινούσας ϑοπῃποίάοτυπ. ὑφαινούσας Ψ. ὑφάλους Ὁ. ὑφάυ Β. 
δΙΠ16. οομροπάϊιπι ἴῃ Ὁ 6556 νἱάθέιγ, ἴῃ ἀπὸ ϑομννοίρι, ὑφάν- 

τοὺς ἃρποδβορθθδί. Τιοσουθαΐαν διαφορὰς. διαφυὰς Ὁ ΒΡ ΟΥΒΟΙΓΙρΡίο 
διαφορὰς. εὔχύμους) ἀχύμους δοπποιάθι 8. 

1 Γ. σαλμώνιον Ὁ. σαλλαμμώνιοι 1). Το ρ  δέυΓ “Σαλμώνιος. ατγδπι-- 
τππδίϊοι5 Βεκκοιὶ Ρ. 224, 18, Βάτια: συκαμίνου ὃ καρπὸς, ὑπὸ Σα- 

λαμινίων. καλεῖται δὲ χαὶ ἄβρυνα καὶ μόρα. Ὅπάε “Σαλαμίένιον τ Θ5{1Έπ|. 

αἱμόρροκα) αἱμόροα ΒΟ. υοὰ τῃ ὙΠ], βοααυϊέαν μόρα, ὁπι. Β.. 
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χυλα μέν ἐστι μέσως, ὀλιγότροφα δὲ χαὺ εὐστόμαχα καὶ 
εὐέχχριτα. ἰδίως δὲ τούτων τὰ ἔνωμα ἕλμινθας ἐχτινάσσει."“ 

δ Πύϑερμος δὲ ἱστορεῖν ὡς φησιν Ἡγήσανδρος, χαϑ' αὑτὸν 

τὰς συχαμίνους οὐκ ἐνεγκεῖν καρπὸν ἐτῶν εἴκοσι, χαὶ γε- 
γέσϑαι ἐπιδημίαν ποδαγριχὴν τοσαύτην ὥστε μὴ μόνον 

ἄνδρας τῷ πάϑει ἐνσχεϑῆναι, ἀλλὰ καὶ παῖδας καὶ κό- 

θας καὶ εὐνούχους, ἔτι δὲ γυναῖκας. περιπεσεῖν δὲ οὕτω 
τὸ δεινὸν χαὶ αἰπολίῳ, ὡς τὰ δύο μέρη τῶν προβάτων 

ἐνσχεϑῆναι τῷ αὐτῷ πάϑει. 
88. ΚΑΡΥΑ. Οἱ ᾿Δττικοὶ καὶ οἱ ἄλλοι συγγραφεῖς 

κοινῶς πάντα τὰ ἀκρόδρυα κάρυα λέγουσιν, Ἐπίχαρμος δὲ 
" χατ᾽ ἐξοχὴν ὡς ἡμεῖς »Καπυροτρώγονα χάρυα, ἀμυγδά- 

λας." Φιλύλλιος Δα, χάρυα, ἀμυγδάλαι." Ἡρακλέων δέ 

φησιν ὃ Ἐφέσιος »Καρυα ἐχάλουν καὶ τὰς ἀμυγδάλας καὶ 

τὰ νῦν καστάνεια.““ τὸ δὲ δένδρον καρύα παρὰ Σοφοχλεῖ" 
»Καρύαι μελίαν τε." Εὔβουλος ἣν Φηγοὺς, κάρυα Καρύ- 

στια.“ καλεῖται δέ τινα χαὶ μόστηνα κάρυα. 

39. 4Μ Υ[44.141. Ὅτι αἱ Νάξιαι ἀμυγδάλαι διὰ 
μνήμης ἤσαν τοῖς παλ αἰοῖς" καὶ γίνονται ὄντως ἐν Νάξῳ 

οτῇ νήσῳ διάφοροι, ὡς ἐμαυτὸν, φησὶ, πείϑω. Φρύνιχος 
᾿ς Ἄοὺς δὲ γομφίους. 

ἅπαντας ἐξέχοψεν, ὡστ᾽ 

οὐκ ἂν δυναίμην Ναξίαν 
ἀμυγδάλην κατάξαι. 

διάφοροι δ᾽ ἀμυγδάλαι γίνονται κὰν Κύπρῳ τῇ νήσῳ. 
παρὰ γὰρ τὰς ἀλλαχόϑεν χαὶ ἐπιμήκεις εἰσὶ χαὶ χατὰ τὸ 
ἄχρον ἐπιχαμπεῖς. “άκωνας δὲ Σέλευχος ἐν Γλώσσαις φησὶ 
καλεῖν τὰ μαλαχὰ χάρυα μυχήρους, Τηνίους δὲ τὰ γλυ- 

δὲ ἀρ]οτὶ νοϊοραέ σαβαιθοηι5. ἔστι Β. ἐστὶν Ο. εἰσὶ Ὑ1.. 
μέσως οτὰ. 6. ἕλμινϑας] ἑλμίνϑους Β. 

52 ἃ. καϑ᾽ αὑτὸν] Βογίθοθαίαν χατ᾽ αὐτὸν. ποδαγρικὴν ΟὉ. 
ποδαγρικῶν ὙΤ7,. ἀκρόδρυα κάρυα] ἀχρόδρια κάρια Β. 

52 Β. Αἀπυροτρώγονα κάρυα) δογίθοπάσπι ραΐο Καπυρὰ τρώγων 
κάρυ"ς, "Ωὰ] ὅα α!δοδπιρίι5,Ἠ, γι. Βαμα θη. δᾷ Τἰπιδϑῦμπι Ρ. 
189. καὶ μόστηνα] “Πραινεστῖνα ϑαϊπιαδίυβ Εχοτο. Ρ]π, Ρ, 424}. 

τοῖς παλαιοῖς} τοῖς πολλοῖς ΒΟΏ. Ὑιά. δα 44 ". 

52 ο. ἀλλαχόϑεν ΒΟῸ εξ 1ρτὶ σαβαυθοπίαπὶ, ἀλλαχόϑι ΜΠ. 
μαλακὰ ΒΟ. εἐ Π|θυῖ1 σαβαιθοπίϑη!, μεγάλα ὙΠ, μυκήρους) ϑογῖθο 
μουκήρους ὁχ 53 Ρ.᾽ 
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χέα χάρυα. ᾿Αμερίας δέ φησι μύχηρον τὴν ἀμυγδάλην 
ἃ χαλεῖσϑαι. ἐπακχτιχώτατα δὲ πρὸς πυτὸν τὰ ἀμύγδαλα 
προεσϑιόμενα. Εὔπολις 

4ἴδου μασᾶσϑαι Ναξίας ἀμυγδάλας 
οἶνόν τε πίνειν Ναξίων ἀπ᾿ ἀμπέλων. 

ἦν δέ τις ἄμπελος Ναξία καλουμένη. Πλούταρχος δὲ ὃ 
“Χαιρωνεύς φησι παρὰ 4ρούσῳ τῷ Τιβερίου. Καίσαρος υἱῷ 
ἐατρόν τινα ὑπερβάντα πάντας ἐν τῷ πίνειν φωραϑῆναι 
πρὸ τοῦ" ποτοῦ προεσϑίοντα πιχρὰς ἀμυγδάλας πέντε ἢ 

ε ἕξ’ ἅσπερ κωλυϑεὶς προσενέγκασθαι οὐδὲ πρὸς τὸ μικρό- 
τατον ἀντέσχε τοῦ ποτοῦ. αἴτιος οὖν ἦν ἡ τῆς πιχρότητος 

᾿ δύναμις, ξηραντικὴ χαὶ δάπανος ὑγρῶν οὖσα. χληϑῆναι δὲ 

ἀμυγδάλας, φησὶν Ἡρωδιανὸς ὃ “Δλεξανδρεὺς παρὰ τὸ ἐν 
τῷ μετὰ τὸ χλωρὸν ὡσπερεὶ ἀμυχὰς ἔχειν πολλάς. 

Ὄνος βαδίζεις εἰς ἄχυρα τραγημάτων 
φησί που Φιλήμων. ,, Φηγοὶ Πανὸς ἄγαλμα“ φησὶ Νί- 
χανδρος ἔν δευτέρῳ Γεωργικῶν. 

Ὅτι καὶ οὐδετέρως ἀμύγδαλα λέγεται. Δίφιλος 
ἔ Τρωγάλια, μυρτίδες, πλακοῦς, ἀμύγδαλα. 

40. “Ὅτι περὶ τῆς προφορᾶς τοῦ τόνου τῆς ᾿ἀμυγδά- 
λης Πάμφιλος μὲν ἀξιοῖ ἐπὶ τοῦ χαρποῦ βαρύνειν ὁμοίως 
τῷ ἀμυγδάλῳ" τὸ μέντοι δένδρον ϑέλει περισπᾶν, ἀμυγδα- 
λὴ καὶ ῥοδῆ. καὶ ᾿Αρχίλοχος Ῥοδῆς τε καλὸν ἄνϑος." 

88 «Αρίσταρχος δὲ καὶ τὸν χαρπὸν καὶ τὸ δένδρον ὁμοίως 
προφέρεται κατ΄ ὀξεῖαν τάσιν. Φιλόξενος δ᾽ ἀμφότερον 
σερισπᾷ. Εὔπολις 

«ἀπολεῖς με, ναὶ μὰ τὴν ἀμυγδαλὴν. 

02 ἃ. Εὔπολις] [π Ταξιάρχοις: νἱᾶδ Απιπιοπίυπι 'π ἀμυγδαλῆ ν. 

12. αυἱ Ῥγΐογαπι υθυβαπι δέξαι! ϊς. Πλούταρχος] ϑγμρο5. Ρ. 024 ο. 
ἅσπερ] ἅπερ ΒΟ... 

ὕ2 6. ἀμυγδάλας) ἀμυγδάλη Β. Φιλήμων) Ἐταρτα. 93. Ρ. 425. 
Μεοϊΐποκ. φηγοὺ ΒΟ εἐ Οαβαυδοηίδηϊ. φηγίνεον Ψ.- Νίχαν-- 
δρος} ἘΤάρτη. 7, Ρ. 281. 

52 ἴ, ὁμοίως] δμοίας Β. ἀρχίλοχος ΒΟ οὐπὶ 8]1ϊ15 »ταιπιηᾶ- 

Εἰο15. ἀντέλοχος ΨΙ,. Ἐγαρπι. 37. Ρ. 300. Θαϊ58, 
99. ἃ. Εὔπολις] 1π Βάπταις: νἱάο Ἠοτοάίαπιπι περὸ μονήρους 

λέξεως ν. Θ, 24. ᾿Απολεῖς ἀλλεξομέλεις Ἡδτοάϊαηα8. ϑουίθοη- 
ἀυπι νἱάθίυν ἀλλ᾽ ἐξαπδλεῖψ, ἀμυγδαλὴν Ὁ οἐὲ ΗἩοτοάίαπῃβ. δοι1- 
Ὀερασισ ἀμυγδάλην. ὶ ᾿ 

τ 
τ 

ἷ 



ἴα. 
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“Ἀριστοφάγης οὐχρμὰ 
.4γε:νῦν τὰς ἀμυγδαλᾶς, λαβὼν 

τασδὲ κάταξον τῇ κεφαλῇ σαυτοῦ λίϑῳ. 
Φρύνιχος 

᾿“μυγδαλὴ τῆς βηχὸς ἔμεν κκς ρὐμνέκοιν 
ἄλλοι δὲ ἀμυγδαλὰς ὡς χαλάς. Τρύφων δὲ ἐν. Αττικῇ 

» προσῳδία ἀμυγδάλην μὲν τὸν καρπὸν βαρέως, ὃν ἡμεῖς 
οὐδετέρως ἀμύγδαλον λέγομεν, ἀμυγδαλῆ δὲ τὰ δένδρῳ 
χτητιχοῦ παρὰ τὸν καρπὸν ὄντος τοῦ χαρακτῆρος. χαὶ διὰ 
τοῦτο περισπωμένου. ὕτι “Πάμφιλος ἐν 1λώσσαις μουχηρό- ᾿ 
βατόν φησι καλεῖσθαι τὰν καρυοκατάκτην. ὑπὸ τῶν .1α- 
χώνων ἀντὲ τοῦ ἀμυγδαλοχατάχτην' μουχήρους γὰρ «4ἀ- 
χωγὲς χαλοῦσι τὰ ἀμύγδαλα. 

41. “Ὅτι Ποντικῶν καλουμένων χαρύων, ἃ λόπιμά τι- 
γὲς ὀνομάζουσι, μνημονεύει ΝΝίχανδρος. ᾿Ερμῶναξ δὲ καὶ 

ς Τιμαχίδας ἐν 1 λώσσαις Διὸς βάλανόν φησε καλεῖσθαι τὸ 
“Ποντιχὸν κάρυον. 

“Ηραχλείδης δὲ ὃ. Ταραντῖνος ζητεῖ πότερον προπαρα- 
τίϑεσθαι δεῖ τὰ τραγήματα, χαϑάπερ ἔν τισι τόποις τῶν 
κατὰ τὴν ᾿Ασίαν καὶ τὴν ᾿Ελλάδα γίνεται, ἢ οὐ, ἀλλὰ 
μετὰ τὸ δεῖπνον. ἐὰν μὲν οὖν μετὰ τὸ δεῖπνον, συμβαίνει 
πλείονος τροφῆς παρενδυομένης ἐν τῇ κοιλίᾳ χαὶ τοῖς ἐν- 

τέροις τὰ ἐπεισφερόμενα κάρυα χάριν τῆς πρὸς τὸ πίνειν 
ὁρμῆς ̓ ἐμπλεκόμενα τοῖς σιτίοις ἐμπνευματώσεις χαὶ φϑο- 

ἀ ρὰς τῆς τροφῆς παρασκευάξειν, διὰ τὸ παραχολουϑοῦν 

αὐτοῖς ἐπιπολαστιχὸν «φύσει καὶ δυσκατέργαστον" ἐξ ὧν 
ἀπεψίαι γίνονται καὶ κοιλίας χαταφοραί. 

ἀμυγδαλᾶς ΟΥ̓́. ἀμυγδαλὰς Τ'. τῇ κεφαλὴ Ποῦγαθυ5 δὰ Ατιϑέορῃ. 
ΡΙπέ. 514. νΡ. 38. μοσοθαίυγ τὴν κεφαλὴν. ἀμυγδαλὴ Ὁ. δοιῖθοθα- 
(ὰὺΓ ἀμυγδάλη. Τρύφων δὲ] δὲ οπι. Β. προσῳδίᾳ) προσώδῳ Β. 

ἀμυγδάλη μὲν Ὁ. 

53 ν». μουκηρόβατον] μουχηροβάταν ϑομυνοῖρῃ. “Ποντιχῶν] 
Ἑὐβοϊκῶν Ὀαβαυθοπαβ. Ψιάς 84 ἀ. ἁ“Ἑρμῶναξ)] ϑογίθοθαζαν [Ἔρ-- 
μώναξ. 

3 ο. φησι] φασι ΤΑΥΣΦΗΝΝ κάρυον] κάριον Β, παρεν-- 
δυομένης Ψ1.. παο᾽ ἐκείνης Β.. ,ν»ἐκείνοις Ο, παρ᾽ ἐκείνοις 1).“ ϑονν εἰ 6. 

ἐμπλεκόμενα] ἐμπλεκόμενος ΟὮ. παρασχευάζει»} παρασκευάζει Β. 

3 ἃ. παρακολουϑοῦ»] παρακολουϑεῖν Β. 
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. 42, Τὰ δὲ ἀμύγδαλα, φησὶ Διοκλῆς, τρόφιμα μέν 
ἐστι καὶ εὐχοίλια; ϑερμαντικὰ δὲ διὰ τὸ. -ἔχειν χεγχρῶδές 
τι. λυπεῖ δ᾽ ἧττον τὰ χλωρὰ τῶν. ξηρῶν. καὶ, τὰ ῥβὲ βρεγμένα 
τῶν, ἀβρόχων καὺ τὰ περρυγμένα τῶν. ὠμῶν. τὰ δὲ Ἤρα- 
κλεωτικὰ καλούμενα καὶ Διὸς βάλανοι. τρέφει μὲν οὐχ 

6 ὁμοίως τοῖς ἀμυγδάλοις, ἔχεε δέ τι κεγχρῶδες καὶ ἐπιπο- 
λαστικόν" πλείω δὲ βρωϑέντα βαρύνει τὴν κεφαλήν. ἧττον 
δ᾽ ἐνοχλεῖ χαὶ τούτων τὰ χλωρὰ " τῶν ξηρῶν. τὰ δὲ “Περ- 
σιχὰ χεφραλαλγικὰ μέν ἐστιν οὐχ ἧττον τῶν Διὸς βαλάνων, 

τρέφει δὲ μᾶλλον. φάρυγγα τραχύνει. καὶ στόμα" ὀπτη- 
ϑέντα δὲ ἀλυπότερα γίνεται" διρχωρεῖ, δὲ μάλιστα τῶν 
ἡνν ἐσθιόμενα μετὰ μέλιτος. τὰ δὲ . πλατέα φυσωδέ- 
στερά ἐστιν, ἁλυπότερα δὲ τὰ ἑφϑὰ τῶν. ὠμῶν καὶ πε- 
φρυγμένων, τὰ δὲ πεφρυγμένα τῶν ὠμῶν. Φιλότιμιος δὲ 
ἐν τοῖς περὶ τροφῆς. φησι » Τὸ πλατὺ καὶ τὸ καλούμενον 

“Σαρδιανὸν δυσχατέργαστά ἐστιν ὠμὰ πάντα καὶ δυσδιά- 

λυτα, κατεχόμενα ὑπὸ τοῦ φλέγματος ἐν τῇ κοιλίᾳ καὶ 
στρυρνότητω ἔχοντα. τὸ δὲ Ποντικὸν λιπαρὸν καὶ δυσ- 
κατέργαστον. τὸ δὲ ἀμύγδαλον ἧττον δυσκατέργαστον: φα- 
γόντες γοῦν πλείονα οὐχ ἔνοχλ οὐμεϑα" λιπαρώτερά τε φαί- 

γέται χαὶ ἀναδίδωσι χυμὸν γλυκὺν καὶ λιπαρόν.“ Δίφιλος 
δὲ δ᾽ ὁ “Ξίφνιος τὰ χάρυα (φησὶ) τὰ βασιλικὰ χεφραλαλγῆ 

ἐστε χαὶ ἐπιπολαστιχά. τούτων δὲ τὰ ἁπαλὰ ἔτει καὶ λελευ- 

κασμένα εὐχυλότερα καὶ κρείττονα ὑπάρχει, τὰ δ᾽ ἐν τοῖς 
ἐπνοῖς φρυγόμενα ὀλιγότροφα. τὰ δὲ ἀμύγδαλά ἐστιν οὐ- 

ρητικὰ χαὶ λεπτυντικὰ χαὺ καϑαρτικὰ καὶ ὀλιγότροφα. τῶν 
μέντοι χλωρῶν, χκαχοχύλων ὄντων κχαὺ ἀτροιρωτέρων, πολὺ 
μάλλον φυσωδέστερα καὶ ἐπιπολαστικώτερα ἐστι τὰ ξηρά. 

Ὁ τὰ δὲ ἁπαλὰ χαὶ πλήρη. χαὶ λελευκασμένα, γαλαχτώδη ὄντα, 

εὐχυλότερά ἐστι. τῶν δὲ ξηρῶν τὰ Θάσια χαὶ Κύπρια, 

καλούμενα καὶ ΖΙιὸς καλούμενα δὲ διὸς Β. 
99 6. χκεφαλαλγικὰ ΒΟΏ. χεφαλαλγητιχὰ ΨΙ,.- μᾶλλον. φάρυγγα 

ΒΟ. μᾶλλον καὶ φάρυγγα ὙΤ,. 
83.Ὁ Φιλότιμος] φυλότιμος Ὁ δρᾷ πρὸ κα δά 81 ἃ. 

γοῦν] Τιοροθαίυγ οὖν. 
οὔ ἃ. εὐχυλότερα] 1 θεῖ εὐχυλώτερα, ᾿ς ἔστυν οὐρητικὰ χαὶ λε-- 

πτυντικὰ ΒΟ). ἐστι λεπτυντικὰ καὶ οὐρητιχὰ ὙἹ,. εὐχυλότερα Ο. 
εὐχυλώτερα Τ,. εὐχυλάτερα Ψ. 
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ἁπαλὰ ὄντα, εὐεκχριτώτερα: ἔστι. τὰ δὲ Ποντικὰ κάρυα 
κεραλαλγῆ;. ἧττον δ᾽ ἐπιπολαστικὰ τῶν βασιλικῶν." 

43. Μινησίϑεος δ᾽ ὃ “41ϑηναῖος ἐν τῷ περὶ ἐδεστῶν 
»Τὼν Εὐβοιχῶν (φησὶ) καρύων ἢ καστάγων, ἀμφοτέρως 
γὰρ χαλεῖται : δύσπεπτος μὲν ἡ ,χατεργασία τῇ κοιλίᾳ χαὶ 

φυσώδης ἡ πέψις γίνεται, παχύνγει δὲ τὰς ἕξεις; ἐὰν τις 
αὐτῶν. κρατήσῃ. τὰ δὲ ἀμύγδαλα χαὶ τὰ ἩἩρακλεωτικὰ χαὶ 

τὰ Περσικὰ κάρυα καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα χείρω ἐστὶ τού- 
ο των. χρὴ δὲ μηδὲν ὅλως τῆς τοιαύτης ἰδέας ὦ ἄπυρον ἐσϑίειν 

ἔξω τῶν χλωρῶν ἀμυγδάλων, ἀλλὰ τὰ. μὲν ἕψειν, τὰ δὲ 
φρύγειν. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστι λιπαρὰ τὴ φύσει, χαϑα- 

περ ἀμυγδάλαι τε αἱ ξηραὶ χαὺὶ Διὸς βάλανοι, τὰ δὲ σχληρὰ 

χαὺ στρυφνὰ, καϑάπερ εἵ τὲ φηγοὶ 'χαὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον 
γένος. τῶν οὖν λιπαρῶν ἀφαιρεῖται τὸ λίπος ἡ ̓πύρωσις" 
ἔστι γὰρ τοῦτο χείριστον" τὰ δὲ σχληρὰ καὶ στρυφνὰ 
πεπαίνεται, ἐάν τις ὀλίγῳ καὶ μαλακῷ πυρὶ χρῆται." ὁ δὲ 

Δίφιλος τὰ χάστανα καὶ “Σαρδιανὰ βαλάνους χαλεῖ, εἶναι 

λέγων αὐτὰς καὶ πολυτρόφους χαὶ εὐχύλους, δυσοικονομή- 
ἃ τοὺς δὲ διὰ τὸ ἐπιμένειν τῷ ̓στομάχῳ" τὰς δὲ φρυγείσας 
ἀτροφωτέρας μὲν γίνεσϑαι, εὐοικονομήτους δέ" τὰς δὲ ἑψο- 

μένας ἐμπνευματοῦν μὲν ἧττον, τρέφειν δὲ τούτων μᾶλλον. 
«Τόπιμον χκάρυόν τὲ 

Εὐβοέες, βάλανον δὲ μετεξέτεροι καλέσαντο, 

Νίχανδρός φησιν ὃ Κολοφώνιος ἐν {εωργικοῖς. ᾿“γέλοχος 
δὲ ἄμωτα καλεῖ τὰ καστάνεια ,' Ὅπου δὲ γίνεται τὰ κάρυα 
τὰ Σινωπιχὰ, ταῦτα δένδρα ἐχάλουν ἄμωτα.“ 

εΘ 44. ΕΡΕΒΙ͂ΝΘΟΙ. Κρώβυλος 

“Χλωρὸν ἐρέβινϑόν τινα 
ἐκοττάβιζον κενὸν ὅλως. τράγημα δὲ 

54 "Ὁ. κρατήσῃ] κρατήσει Β, 
84 ο. καϑάπερ ἀμυγδάλαι ΒΟ. καϑάπερ αἱ ἀμυγδάλαι ΨΤ,. 

βάλανον, τὰ δὲ σκληρὰ ϑομινεῖρῃ. ΠΙΡΥΙ βάλανοι, τὰ δὲ ξηρὰ. 

Τεροθαίυν -Ξαρδιακοὺς. Σαρδιανὰς ϑοῖννοἰρ. σαρδιανὰ Ὁ. Θποά 1ε- 

δῖββθ υἱάἀθέυν Εϊιδέα 5 Ρ. 948, ὅ0, Εὐβοϊκὰ δέ φασι κάστανα καὶ 

“Σαρδιανὰ βάλανον ἐκαλοῦντο. 
84 ἀ. Εὐβοέες Τ,. Εὐβοέοις Υ. καλέσαντο] χαλέσαντες Ὁ. 

Νίκανδρος Ἐνάρπὶ, 14. ν, 283, Βεβροχῖς δὰ "παρὸ Ἐπιδέαξῃει5 Ρ, 
1808, ὅ2. 

84 ες. τινα ΒΟ. τιν ΥἹ,, ὅλως 1,. ὅλος Ὗ, τράγημα δὲ] 
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ἔστιν. πιϑήχου τοῦτο Ναὶ ἡαγυμοῦς, ΟἸΥ ῸΝΣ 

Ὅμηρος ' : 
Θρώσχουσιν δυρῆνη, μελανόχφοες ἡ ἢ ἀρθωθοι. ΐ 

Ξενοφάνης ὃ Κολοφώνιος. ἐν. παρφῳδίαις 

Πὰρ πυρὶ χρὴ τοιαῦτα λέγειν χειμῶνος ἐν ὥρῃ, - 
ἐν χλίνῃ μαλαχῇ κατακείμενον, ἔμπλεον ὄνταγ 

πίνοντα γλυκὺν οἶνον, ὑποτρώγοντ᾽ ἐρεβίνϑους". 
τίς πόϑεν εἰς ἀνδρῶν, πῦσα. ου “ὅτη. ἐστὶ φέριστῳ, 

πηλίχος ἡσϑ᾽ 5ϑ᾽ ὁ Μῆδος ἀφίκετο; 
᾿ “Σαπφὼ »»Χρύσειου ἐρέβινϑοι ἐ ἐπ᾽ «ἀϊόνων. ἐξρύοντο.": «Θεφρα- 
στος δ᾽ ἐν φυτικοῖς τῶν ἐρεβίνϑων. τινὰς καλεῖ. ψρξίους. ΤῸ) 

“Σώφιλος 5; Ὅ πατὴρ ὃ ταύτης πολὺ, ̓ μέχιστός ἐστι χρέη 

ἐρέβινϑος"“ Φανίας. δ᾽ ἐν τοῖς περὶ φυτῶν φησι" ον Πραγὴπ 

ματος ἔχεν χώραν ἁπαλὰ μὲν ὥχρος; κύαμος, ἐρέβινϑος;, 
᾿ ξηρὰ δὲ ἑφϑὰ καὶ φρυχτὰ σχεδὸν τὰ πλεῖστα." 'ἄλεξις. 

τ ρἶρερι ἀνήρ μοι πεωχὸς, κἀγὼ 
55 γραῦς, χαὺ- ϑυγάτηρ, χαὺ παῖς υἱὸς, 

χἤδ᾽ ἡ χρηστὴ, » πένϑ᾽᾽, οἱ πάντες.. 
τούτων οἵ. τρεῖς δειπνοῦμεν, ἡ ῳ 

'5 δύο δ᾽ αὐτοῖς. συγκοινωνοῦμεν 
ἑ μάζης μικρᾶς. φϑόγγους. δ᾽ ἀλύρους. 
β ϑρηνοῦμεν ἐπὰν “μηδὲν ἔχωμεν" 

χρῶμα δ᾽ ἀσίτων ἡμῶν ὄντων 
᾿ γίγνεται ὠχρόν, “τὰ μέρη «δ᾽ “ἡμῶν 

10 χῇ σύνταξις τοῦ" βίου. ἐστὶν 

-- τ΄... ΠῦὖᾷΦᾷῸᾷῸΆῸὺῷΆ.... 

1 ορεθδέιιν τραγήμανῳ: δ᾽, τράγημα δὴ Οὐδδαθοπιι. “Ὅμηρος 
Ἀδὰ. ν, ὅ89.. - παρφῳδίαις Μεπαρὶιβ. 4 ίοροι, μαογέ. 1Χ, 18. 
Ρ. 400. Τμοροθαίαν παρῳδαῖς. Ὑ146 δά μ. θ4 ς. 1Π. ν. 78 ἅ. ΧΥ͂. ν᾿. 
050 ο. Υ. 3. αὔἴεγὲ Ἐπιϑεδεμίαβ Ρ. 948, 40, . : 

94. ἢ. Σαπφὼ] Επέαξμίαβ Ρ. 948, 44... .. ἐν, φυτικοῖς) ὙΠ]. δ, 
1. ν. 206. δὶ χριοὺ ἀϊοιιπέιι : κρεῖοι ΠΡελατεῖαο Ρ- 948, 40. ᾳυἱ 5υὰ 
6Χ Αέμθπαθο μϑέϊε. Οομῇ, δὅ Β.. Σώφιλος] Βουθεθαΐασ Σόφελος. 

Φανίας] Βοιδοθδέαν Φαινίας. ᾿άλεξις] 1ᾳ "Ολυνϑίῳ : νἱάα 
ΤΠ]. ». 78 ἃ. 

δὅ ἃ. Υ. 3. χὐδο] [ἀνη καὶ ἡδ.  ΥὙ. 4. δειπνοῦμεν) δειπνοῦ-- 
σιν αγοίϊα5 ἰῃ ΕΧΟΟΓΡ 8 Ρ. 597. μὲν δειπνοῦσιν ϑομιν ΙΒ. γν.0. 
μικρᾶς ΒΟ δὲ Οπδαυροπίαπί, μιᾶς ΜΕ. Υ. 9. γίγνεται; Ταῦτ 
Σίώεται. ν΄. .}0. ἐστὶν} Εῖθεὶ ἔστε. 
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κύαμος, ϑέρμος; “Ζάχανον, δυονῶν ὠγοὶ 
γογγυλὶς, ὥχρος, λάϑυρος, φηγὸς, εὐθὺ 

βολβὸς, τέττιξ, ἐρέβινϑος,; ἀχρὰξ,". ὋΣ ΟΝ 
τό τε ϑειοφρανὲρ ὌΝΣΩΝΡ ἐβδνν φολεμῆ 

15 μελέδημ᾽ ἰσχὰς, " ΑΨ ὦ 

Φρυγίας" Ἡλι λ ὐκόγη συχῆθον ΝΜ ̓ ἀπε μὼ τὰν 
νὼ ᾿ - - 

ὝΤακεροὺδ. ποιήσεις τῶν Α Αν Ὁ υϑέν οὐθέν ᾿ὰ 

ΘΗΝ 

εΤῤώγων ἐρεβίνθοὶῥ' ἀπεπνῖγη, πεφρυγμένους. 
ἤδόννα ̓δέ φησιν κ,Θὲ ̓ ἐρέβινϑοι. δύσπεπτοι, σμηκτιχοὺὴ,. οὖ- 
δὴ τιον» πνευματικοί ες χωτὰ δὲ ΖΔιοχλέα ξυβωτικχοὶ τῆς σαρ- 

κόφ". “ρείττους δ᾽. οἱ λευκοὶ τῶν μελάνων" χαὶ πυξοειδεῖς; 
χαὶ οἱ "Μιλήσιοι τῶν. λεγομένων ἀρείων, "οἵ, τὲ , Χλωροὶ τῶν 

᾿ 

ξηρῶν" χαὶ οἱ ἀποβεβρεγμένοι τῶν Ῥαβύμνεν ὅτι ὐδο νου 
γος εὕρεμα οἱ ΘΟΕ δ τ ἀὰϑνο λλΣ 

45. ΘΕΡ ΜΟΙ ων - Μὴ ὥρασι, ῷ 

μετὰ τῶν χαχῶν ἵκοιϑ'᾽ ὃ τοῦξ, ϑέρμους φογ, 
ἕν τῷ προϑύρῳ τὰ λέμμαϑ'᾽ ὁτιὴ ῥα ϑθεν 
ἀλλ᾽ οὐχ ἀπεπνί)})" 'καταφαγώ»»" μάλιστα δὲ᾽ 

5. Κλεαίνετος μὲν, οὐκ ἐδήδοχ᾽ οἵδ᾽ ὅτι, 
ὃ τραγικὸς αὐτούς" μρήρ μον σώποτε, 

ΝῚ ὦ 

Ψ. 11. Ροβέ λάχανον ᾿πάϊοανὶ" ΠΥ ΠΕΝΥΝ ΟὟ, ἽΝ 13. ὦχρος --- ἀχρὰς 

αἴονε Ἐπδίδεμιυβ Ρ, 948, 41. βίπθ. ΠΌΤ πΠΘ, Ῥοδίας Ῥαυιέθγααθ νυ. 
14. --- 16. Ρ. 1572,.62. Υ. 14. ϑειοφανὲς Ρ- 70. Β οὐ Ὀαλβδιυθοπὶ 

τη ΘΠ γᾶ η8 6 Ῥγδοραθτιπέ. Τοσορθδΐαν ϑειοπαγὲς σοπδοηίϊοηξο ᾿πδέα- 

τϊο. ϑειοφανὲς φοἐΐαηι Βγαμοκίαβ. γ, 106. εὑρήματα ῬΟΥΒΟΠΙΒ. 
1ιθὴὶ ἐἐ Επδέδεμηι5 εὕρημα. ον ΝΣ ' 

50 Ῥ.᾽ Φερεκράτης] '1π Ογαρδεα!το: νά ΧΡ. 366 ἅ. 
σὲις] ποιῆσαν 200. . εὐθέως αὐτόϑι 300. σὁμηχτικοὶ 1. μήστις 
κοὺ ΒΟΌΥ͂. καὶ πυξοειδεῖς} καὶ οἵ πυξοειδεῖς οι εἰσι. Ευδέα- 

ἐπίῃ Ὁ. 948, 40. «]]ΐο ΒΑΡΡΆΟΙΑ͂Ν γψουβα (54. Ὁ) λέγει δὲ φασὶ, ΠΡΌΣ, 
χρυσέους ἐχείνη ἐρεβίνθους τοὺς κατὰ πύξον ὠχροὺς, οὗς δηλοῦ καὶ ὅ 

εἰπὼν ὡς χρείττους οἷ' λευχοὶ τῶν. μελάνων' ἀαὶ οἱ πυξοείδεῖς. ᾿ἄποβε- 

βρεγμένοι ΒΟ. βεβρεγμένοι Ὑ1,. ΒΥ , 
δ ὁ. Θέρμοι] Θυΐϊ 5δαιιαπέι δπὲ ΑΙ ΧΙ 415. γουβαβ: σἱάθ᾽ ΡόΠ]ὰ- 

εοπὶ ΨΙ, 48. «φαΐ τοὺς ϑέρμους --- χἀτέλιπεν ἀξία, Ὑ. 1. ὥρασι] 

Βουθοθαΐαν ὥραισι. ὥρασι μὲν ἩΥπιᾶππιβ ἰπ ῥταοίας, δᾶ Ἐξριἐοτι θη 
ἀοοέν. τηθίγ. Ρ. ΧΙΧ. ν. 2. μετὰ τῶν γχαχῶν νΘΥΘῸΥ οἱ ῬσΘΟΙῸ 

γ θὰ, βἰπέ, Γπουιπίψαθ οέϊαμι Οαβδιθο πο βιιϑροοία. Υ. 0. πώ- 

ποιή 

“Ὁ ζι 
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᾿ἀπέβαλεν ὀσπρίου λέπος" 
οὕτως ἐκεῖνός ἐστιν εὐχερὴς ἀνήρ. 

“Τυχόφρων δ᾽ ὃ Χαλκιδεὺς ἐν᾿ σατυριζῷ δράματι , ὃ ἐπὶ 
ἃ καταμωκήσει ἔγραφεν εἰς Μενέδημον τὸν φιλόσοφον, ἄφ᾽ 

οὗ ἡ τῶν ᾿Ερετρικῶν ὠνομάσϑη ΘΟΜΑΡ: διασκώπτων τῶν 
φιλοσόφων τὰ δεῖπνά φὴσι 

Καὶ δημόκοινος ἐπεχόρευσε δαψιλὴ ἧς 
ϑέρμος, πενήτων καὶ Ἔν ον συμπότης. 

πνῦ ος 
Οὺκ ἔστιν οὐδὲν τέχνιον παρ ολμε 
τοῦ πορνοβοσκοῦ" 
χατὰ τὴν ὁδὸν πωλεῖν περιπατῶν "βούλομαι 
ῥόδα, ῥαφανῖδας, ϑερμοκυάμους, στέμφυλα, 

δ ᾿ ἄλλως ἅπαντα μᾶλλον ἢ ταῦτας βέψαν. 

χαὶ σημείωσαι, φησὶ, τὸ ϑερμοκυάμους, ἐπεὶ καὶ νῦν οὕτω 
λέγεται. Πολέμων δέ φησι τοὺς “1ακεδοιμόνίδυς τοὺς ϑέρ- 
μους λυσιλαΐδας χαλεῖν. Θεόφραστος δὲ ἱστορεῖ ἐν" αἰτίοις 
φυτιχοῖς ὅτι ϑέρμος καὶ ὕροβος χαὶ ἐρέβινϑος μόνα οὐ 
ξωοῦται τῶν χεδροπῶν, διὰ τὴν δριμύτητα καὶ πιλρότητα. 
ὃ δ᾽ ἐρέβινϑος, ὑρήδῇ μέλας γίνεται διαφϑειρόμενος. γίνε- 
σϑαι δὲ λέγει κάμπας ἐν τοῖς ἐρεβίνϑοις ὁ αὐτὸς ἐν τῷ 

ποτε] πώποτ᾽ Β. Υ. 7. ἀπέβαλεν ΒΟ, Τιορεθαΐαν ἀπέβαλλεν. 
λέπος] λέπος Ἀλεαίνετος ΟΔΒΑΌΒΟΠι 5. ᾿ αν πάμίυς δράματι) ἴπ 

Μενεδήμῳ : νἱά6. ἃπποξβειοποπι. 

δῦ ἀ. ἔγραφεν ΒΏ. ἔγραψεν Ἅ1,. ἴῃ Ὁ ἀραρρελίσαια ὑξ πρὸ φ πϑα 
Ψ ϑρρᾶγϑδί. διασκώπτων] διασκώπτει Β. ΤΥ ΟΡΒΓΟΠ 5 Ὑϑυβιιβ 
Ἰέξογαπι δέξαι! Χ. Ρ. 420 Ρ. δημόκοινος Οαϑαιθοπιβ. [1871 δημό-- 
κριτος. δημόνιχκος 420. ἐπεχόρευσε] ἐπεχόρευε 420. . φπρικλένου 

Β εἰ 420. Γιοροθαίαγ τρικλίγων. τοῦ πορνοβοσκοῦ ἱπέοτΡτοεϊβ 6558 

υἱἀδπέαν ἸΔΟΟΌ 5109 Ρ. 44. ῥαφανῖδας} δογθοθαΐυγ ῥαφανίδας. 
“δ 6. ἄλλως] ἁπλῶς Δοο)» 5:5 Ρ. 44. -σημείωσαι] σημειώτης Β. 

αἰτίοις φυτικοῖς (φυσικοῖς Β.}} 1. 2, 2. Ρ. 495. «υϊ Ἰοοὰβ ἐπ 
ΗἸΡΡῚ5 γα] 5 8115 Ῥοββίπιθ Βα ἰειιβ οἴο θϑέ βου πάτι5 ἐχ ΠΡτῸὸ Ὀγθιπδέο -- 
ἢ τῷ κά κυ τινα καὶ οὐής ἀρώμῇ χυλοῦ (561}. ἔχει»), καϑάπερ ὃ “μ 
μος καὶ ὃ ἐρέβινϑος καὶ ὃ ὄροβος" μόνα γὉ δὴ καὶ οὐ ἜΨΟΙΕΙ τῶν 
χεδρόπων ὃ ϑέρμος καὶ ὃ ἐρέβινϑος, ἀλλ᾽ ὃ γ᾽ ἐρέβινθος μέλας γίγνεταν 
διαφϑειρόμενος. χεδροπῶν (χιδροπῶν Β) 7 ̓πιπιο χεδρόπων. δεᾷ χεδρο- 
πῶν εοἰἴατα Επιβέα 5 Ρ. 948, 38. μέλας Ἐδποορβγαπέισὶ ΓΑ θ τὶ 
μέγας. ἂν τῷ τετάώοτῳ)] πιὸ ΗἸ. 22, 2, Ρ. 486. τότε γὰρ ἐγγαε 
γονταν αἕ κάμπιι τοῖς ἐρεβίνϑοις --ι. 
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ττετάρτῳ τῆς αὐτῆς πραγματείας. Δίφιλος δ᾽ ὁ “ίφνιος 
τοὺς ϑέρμους φησὶν εἰναι σμηκχτικοὺς͵ χαὶ πολυτρόφους, 
μάλιστα͵ δὲ τοὺς ἐπὶ πλεῖον ἀπεγλυχασμένους. διὸ καὶ Ζή- 
ψων ὁ Κιτιεὺς, σχληρὸς ὧν χαὶ πάνυ ϑυμικὸς πρὸς τοὺς 

γνωρίμους, ἐπὶ πλεῖον τοῦ οἴνου σπάσας ἡδὺς ἐγίνετο καὶ 
μείλιχος. πρὸς τοὺς πυνϑανομένους. γοῦν τοῦ τρόπου τὴν 
ἄδψθοι ἔλεγε τὸ αὐτὸ τοῖς ϑέρμοις. πάσχειν" καὶ γὰρ 
κείνους πρὶν διαβραχῆναι πικροτάτους εἶναι, ποτισϑέντας 

50 δὲ γλυκεῖς καὶ προσηνεστάτους. 
460, ΦΩΣΗΜ.0Ι. «“Τακεδαιμόνιοι ἐν τοῖς δείπνοις τοῖς 

χαλ ἰουμένοις χοπίσι διδόασι τραγήματα σῦχά τε ξηρὰ καὶ 
χυάμους καὶ φασήλους χλωρούς" ἱστορεῖ Πολέμων. ᾿Ἐπί- 

χαρμος 
(φασήλους φῶχγε ϑᾶσσον, αἴ χ ὃ Διόνυσος φῆξ'. 

Δημήτριος. 
Ἢ  σῦχον, ἢ φάσηλον, ἢ τοιοῦτό τι. 

47. Ε1441. Εὔπολις ,,ὩΣηπίαι δρυπεπεῖς τ᾽ ἐλάαι." 
ταύτας Ῥωμαῖοι δρύππας λέγουσι. Δίφιλος δέ φησιν ὃ 

» Σίφνιος τὰς ἐλάας ὀλιγοτρόφους εἶναι καὶ κεφραλαλγεῖς, 
τὰς δὲ μὲ ἑλαίνας καὶ κακοστομαχωτέρας καὶ ̓βαρύνειν τὴν 
κεφαλὴν, τὰς δὲ κολυμβάδας καλουμένας εὐστομαχωτέρας 

εἰναι χαὶ κοιλίας στατικὰς, τὰς δὲ ϑλαστὰς μελαίνας εὺ-- 

στομαχῶτὲ ρας εἶναι. μνημονεύει τῶν ϑλαστῶν ἐλαῶν ρι: 

στοφάνης » θλαστὰς ποιεῖν ἐλάας.“ πάλιν 
οὐ ταυτόν ἐστιν ἁλμάδες χαὶ στέμφυλα. 

καὺ μετ᾽ ὀλίγα 
6 Θλαστὰς γὰρ εἶναι χρεῖττόν ἐστιν ἁλμάδος. 
᾿ἀρχέστρατος ἐν τῇ Τ᾿αστρονομίᾳ 

58 ἢ ΑΚιτιεὺς Ἐπιβέδεμῖα5 Ρ. 1910, 42. δουιθουδίαγ Κυττιεὺς. 
ϑυμικὸς Ο. ϑυμοτικὸς Ψ,. ϑυμωτικὸς 1.. μιτικὸς Ὠ. γοῦν) ω656- 

μαΐαγ οὖν. 
50 ἃ. τε ξηρὰ δοινννοῖσῃ. ΓΘΥῚ τὰ ξηρὰ Βἰο 6ἐ ΤΥ]. Ρ. 1929 ἃ. 

Φασήλους φῶγε] αὶ φασήλους φῶγε Ὑουρίι5. Επηθηᾳ, νο]. Π]. Ρ. 193. 

"Ελααῶ δουθοθαΐιν ᾿Ἑλάαν Πὶς δὲ ἰμπῆνγα. 
δ0 ". ἐλαῶν] 101 ἐλαιῶν. ϑλαστὰς ἐλαίας ὁχ Αἰοπᾶθο πιοπιοταΐ 

ἘΠπιβίαιῃἰι5 Ρ. 1208, 14, ᾿Αριστοφάνης] [πῃ Ἰγήσοις: νἱᾶς Ῥο]]α- 

οοπι ΥἹ, 45. ἐλάας ΤΙΌΡΙ ἐλαίας. 
50 ὁ. κρεῖττον) ΤΑΌΡΙ κρεῖσσον. ἁλμάδος] ἁλμάδας Ἡ. δέορμα- 

πι5 Ἐποβαῦγ. νο]. 1. Ρ. 374 Ἐν (δὲ εαϊείο Τιομάϊπθηβ18. Ρ. 189. 
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Ῥυσοὶ καὶ δρυπεπεῖς δἰ ομείαθωσόῃ σοι ἐλαῖαι: 

Ὥστε Μαραϑῶνος τὸ λοιπὸν ἐπ᾿ ἀγαϑῷ μεμνημένοι 
πάντες ἐμβαλοῦσιν. ἀεὶ μάραϑον εἰς τὰς ἀλμάδας, 

. φησὶν ἽΒρμιππος. Φιλήμων φησὶν » Πιτυρίδες καλοῦνται 

αἵ φαῦλαι ἐλᾶαι, στεμφυλίδες δὲ αἱ μέλαιναι." Καλλίμαχος 
δ᾽ ἐν τῇ ᾿“Εχάλῃ γένη. ἐλαῶν κχκαταλέ ἔγευ »Περγέριμον πί- 

ἃ τυρίν τε ἔλεγον δὲ τὰς ὀρυπεπεῖθ ἐλάας καὶ ἰσχάδας καὶ 

γεργερίμους, ὥς φήσι Ἄίδυμος. καὶ χωρὶς δὲ τοῦ φάσχειν 
ἐλάας αὐτὸ καϑ'᾽ ἑαυτὸ ἔλεγον μόνον. δρυπεπεῖς. Τηλεκλείδης 

Ξυγγενέσϑιαι διὰ χρόνου μ΄ ἐλιπάρει 
δρυπεπέσι μάζαις χαὺὶ διασχανδικίσαι, 

᾿᾿ϑήναῖοι δὲ τὰς “τετριμμένας ἐλάας στέμφυλα ἐχάλουν, 
βούτεα δὲ τὰ ὕφ᾽ ἡμῶν στέμφυλα, τὰ ἐχπιέσματα τῆς 

σταφυλῆς. παρὰ δὲ τοὺς βύτρυς γέγονεν ἢ φωνή. 
48. ΡΑΦΑΝΙΔΕΣ. ἄζὑται κέκληνται διὰ τὸ ῥᾳδίως 

8 φαίνεσθαι. καὶ ἐχτεταμένως δὲ καὶ χατὰ συστολὴν λέγεταε 

παρὰ ᾿4ττιχοῖς. Κρατῖνος 

Ταῖς ῥαφανῖσι δοκεῖ, τοῖς δ᾽ ἄλλοις οὐ λαχάνοις: 

Εὔπολις 

“Ῥαφανῖδες ἄπλυτοι, σηπίαι. 
ΟΠ ὅτι δὲ τὸ ἄπλυτοι ἐπὶ τῶν ῥαφανίδων ἀχούειν δεῖ, οὐκ 

ἐπὶ τὼν σηπιῶν, δηλοῖ ᾿ἀντιφράνης γράφων 

Νήττας, σχαδόνας,, κάρυ᾽ ἐντραγεῖν, ᾧ᾽, ἐγχρίδας, 
ῥαφανῖδας ἀπλύτους; γογγυλίδας, χόνδρον, μέλι. 

ἁλμάδος.) ῥυσαὶ ΒΟ]). δουθοθαίαν ῥυσσαὶ- ἐμβάλλουσιν ἀεὶ 
ο Β0. ἀεὶ ἐμβάλλουσι Ψ1,. ἐμβαλοῦσιν ἀεὶ Ῥονδοπι5 δᾶ Αὐϊβίορῃ. Ε00165. 

270. ν. 192. εἰς] ἐς 1... φαῦλαι] ϑῖνα φαυλίαι: νἱάθ. ἃπο- 

ος ἐαείοπομ. Καλλίμαχος) Ἐτάρτῃ. 50. ν. 433. Ψιάδ δυϊάαπι ἴπ γερ- 
ο΄ Ζέῥριμον δὲ φϑινοπωρίδα. γεργέριμόν τὸ ΒΟ. γεργεριμὸν Ψ. 

β 90 ἅ. ἔλεγον μόνον ΒΟ. ἐλέγοντο μόνον Ὑ].. μ᾽ ἐλιπάρενι Ῥοτ- 
τ 5088. λιπαρείτωμου Υ. λιπαρεῦτό με 1,. ἐλάας] 1υϊθτι ἐλαίας, 

βούτεω ἰοποί Ἐπιβίαίῃαβ ν. 1963, 61. βρύτια ϑυϊάαβ. εἰ 8111. 

᾿ς ὡῬαφανῖδες] δου δία ὑαφανίδες Ὠϊο οἵ ἀπίτα. αὗται ΟὮ. αὐτὰς 

' Β. οὕτως ὙΙ,. . 

β 9806 6. Οναξίηὶ δὲ ΕὩΡρΟ 415 νοῦρα, οπι185 οσηπίαι, αἴενε Ἐπαβέα-- 
τπϊυ5 Ρ. 1220, δὅὅ. λαχάνοις] λαχάνοισιξ τὸ ἄπλυτοιν ϑοιινν ἐϊνἘ. 

Τῖθγὶ τὸ ἄπλυτον. ἐντραγεῖν δοῦν εἰρη. Τοροθδέυν ἐντρώγειν. 

ᾧΦ ϑοιϊθοθαίαι ὠὰ. οὖκ βῖνε ὄὅα Βυμηκκοπ, δὰ Τίπιαθυπι μ.᾽ 
189. 

ΑΥ̓ΗΕΝΑΕΊΙΒ. ἴ, Ῥ" 0 
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ἰδίως δ᾽ οὕτως ἐχαλοῦντο απίλυτοι ᾿᾿ῥαφανῖδες, ἃς χαὶ 

Γ Θασίας ὠνόμαζον. Φερεκράτης »»Ῥαφανίς τ΄ ἄπλυτος ὑπάρ- 

χει καὶ ϑερμὰ λουτρὰ. χαὶ ταρίχη πνιχτὰ καὶ κάρυα." 

ὑποκοριστικῶς δ᾽ εἴρηκε Πλάτων. ἐν ὙὙπερβόλῳ ἣ Φύλλιον 
ἢ) ῥαφανΐδιον." Θεόφραστος δ᾽ “ἐν τοῖς περὶ φυτῶν γένη 
ῥαφανίδων φησὶν. εἰναι πέντε, Κορινϑίαν, «ἀειοϑασίαν, 

Ἀλεωναίαν, “μωρέαν, Βοιωτίαν. Ξαλεῖσδαι, δὲ ὑπό τινων 

τὴν «ἀειοϑασίαν Θρᾳκίαν" γλυκυτάτην δ᾽ εἶναι τὴν Βοιω- 

τίαν καὶ τῷ σχήματι στρογγύλην. ἁπλῶς δὲ, φησὶν, ὧν 

57 ἐστι λεῖα τὰ φύλλα, γλυχύταται εἰσί. “Καλλίας, δ᾽ ἐπὶ τῆς 
ῥαφανῖδος εἴρηκε τὴν ῥάφανον. περὶ. γοῦν τῆς ἀρχαιότη- 

τος τῆς κωμῳδίας. διεξιών φησιν » ἼἜτνος,. πῦρ, γογγυλίδες, 

ῥάφανοι, δρυπεπεὶς, ἐλατῆρες.“. ὅτι δ᾽ οὑτὼ τὰς ῥαφανῖ- 

δας εἴρηκε δηλον “ἀριστοφράνης ποιεῖ, περὶ τῆς τοιαύτης 
ἀρχαιότητος, ἕν Δαναΐσι «γράφων καὶ αὐτὸς καὶ λέγων 

Ὃ χορὸς δ᾽ ὠρχεῖτ᾽ ἂν ἐναψάμενος δάπιδας καὺ πντῇ ς 

ματόδεσμα, 
διαμασχαλίσας αὑτὸν σχελίσιν καὶ φύσκαις καὶ ῥα- 

φανῖσιν. 

» εὐτελὲς δὲ σφόδρα ἔδεσμα ῇ ῥαφανίς. ἀμφί 

“Ὅστις ἀγοράζων ὄψον 

ἐξὸν ἀπολαύειν ἰχϑύων ἀληϑινῶν 

ῥαφανῖδας ἐπιϑυμεῖ πρίασϑαι μαίνεται. 
49. ΚΩΝΟΙ͂. ἹΜνησίϑεος ὃ ᾿᾿ϑηναῖος. ἰατρὸς. ἐν τῷ 

περὺ ἔδότῶν ὁστρακίδας χαλεῖ τῶν κώνων τοὺς πυρῆνας, 

οὕτως) οὕτω Β. 
86 ἢ Θασίας] ϑαλασσίας νἱοδθα 658 ΗΟΒ ΘΙ βου ρίατα ἴῃ ἄπλυ- 

τοῦ ὑαφανῖδες. φύλλιον ΒΟΏ. φύλιον ὙἹΤ,. περὶ φυτῶν] ΥἹ]. 

4,.2: »..229. «Ἀειοϑασίαν] λειοϑαλασσίαν πὶς δὲ ἱπῇνα βογιρέαπηι 
ρα ὙΠΟΟρΡἨΗΓαβέιτη. ᾿Αμωρέαν, Βοιωτίων) τὴν δὲ Βοιωτίαν να]5Ὸ 

ἀρᾷ ὙΤΠΘορΠναβέμπι, μηδ ᾿“μωρέας ἸηθΙΠΌΤΙα: 5 Οὐθίμ88 τὴν 

δὲ μόραν βοιωτίαν. ἩΠΘΟΡΗγαβέο Τρτέαν τοϑεϊ δ πάϊηι τὴν δὲ ᾿““μωρέαν, 
τὴν δὲ Βοιωτίαν. γλυκύταται Τ,. γλυλύτεραι Κ. 

57 ἃ. πῦρ] πύαρ (πιπιο πῦαρ) Αγπα!άὰβ ἱπ Τιθοίς, αναθο. 1. 17. 
οὐ Βιυπποκῖπι5, ΟἈΠαΘ γογβὶθ διδβαθβέϊοιιβ Γυΐε ΟΡῖπο ῦ". Ατι- 
ΒΕΟΡ δ πΐ8 ν. 2. αὑτὸν ΨΙ,. αὐτὸν ΟΠ. ᾿σχελίσι 1... σκελίσιυ Υ. 

57 Β, “ἄμφις Τὰ Ενοιοδᾶο: νιάθ ὙΠ. νυ. 277 ο. ἀγοράζων 
277. Τιεροθδΐίαι ἀγοράζειν. ἀπολαύειν 277. ΤΛΌΤΙ ἄπολλον. 

μαΐνεται)] μαίνηον Ἐ, κῶνον αὐ. ΒΕΓ... οἱ. Υ. 
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ἦτε δὲ χώνους. Διοκλῆς δ᾽ ὃ “Καρύστιος. πιτύϊνα κάρυα. 

ὁ δὲ ΙΜΜύνδιος ᾿“λέξανδρος πιτυΐνους χώνους. Θεόφραστος 

ο δὲ τὸ μὲν δένδρον πεύκην ὀνομάζει, τὸν δὲ χαρπὸν κῶνον. 
Ἱπποχράτης δὲ ἐν. τῷ περὶ πτισάνης, ὃ ἐκ τοῦ ἡμίσους μὲν 
ψοϑεύε ὁταῦ γ ὑπ᾽ ἐνίων δὲ χαὺ ὅλον, κοχκάλους" οἱ πολλοὺ 

δὲ πυρῆνας, ὡς καὶ “Ἡρόδοτος, ὅταν περὶ. τοῦ ΤΠοντικοῦ 

καρύου λέγῃ. φησὶ γὰρ μβἸοθήνρ δ᾽ ἔχει, τοῦτο ἐπὰν γένη- 
ται πέπον." ““ίφιλος δ᾽ ὃ “Σἰφνιός φησιν τ» Οὲ στρόβιλοι 

πολύτροφοι μέν εἰσί, λεαντικοὶ δὲ ἀρτηρίας χαὶ ϑώραχος 

χαϑαρτικοὶ διὰ τὸ ἔχειν παρεμπεπλεγμένον τὸ ῥητινῶδες.“. 

Μνησίϑεος δέ φησι πιαίνειν αὐτοὺς τὸ σῶμα χαὶ πρὸς 

ἃ εὐπεψίαν ἀλύπους εἰναι, ὑπάρχειν δὲ χαὶ οὐρητικοὺς καὶ 

οὐχ ἐφρεκτικοὺς κοιλίας. 

50. Ωι4. ᾿Φναξαγόρας ἐν τοῖς Φυσικοῖς τὸ χαλού- 
μενόν φησιν ὄρνιϑος γάλα τὸ ἐν τοῖς φοῖς εἶναι λευχόν. 

“Τριστοφάνης ἘΠῚ ΡΣ πρῶτον ὑπηνέμιον ᾧὸν. Νυξ.« «Ξαπφὼ 

δ᾽ αὐτὸ τρισυλλάβως χαλεῖ., Φασὶ δή ποτε “ήδαν ὦϊον 9 Ἵ ] 
εὑρεῖν.“ χαὺὶ πάλιν »"θίον πολὺ λευκότερον.“ ὦεα δ᾽ ἔρη 

᾿ἐπίχαρμος » εχ χανὸς χαἀλεχτορίδων πετεηνῶν.“ Σιμωγί- 

δὴς ἐν δευτέρῳ ἰάμβων ᾿ 
Οἷον τὲ χήνος ὥξον "Μαιανδρίου. 

ε διὰ τεσσάρων δ᾽ αὐτὰ προενήνεκται “Ἰναξανδρίδης ῳάρια 

εἰπών. χαὶ "ἔφιππος 

“ταμνάριά τ᾽ οἴνου μιχρὰ τοῦ Φοινικικοῦ, 
φάρια, τοιαῦϑ'᾽ ἕτερα πολλὰ παίγνια. ; 

ϑρλδως δὲ ἡμίτομά που φῶν λέγει. φὰ δὲ οὐ μόνον ἀνὲέ- 
μιαῖα ἐχάλουν, ἀλλὰ καὶ ὑπηνέμια. ,,. Εχάλουν. δὲ καὶ τὰ 

Θεόφραστος] Η. Ρ. Π,.2, Ὁ. Ρ. 48. οἐ αἱ], . 
Ὁ7 6. Ἱπποκράτης) Ῥ. 401], 40. 402, 37. ᾿ ὃ ἐκ ΒΟ). ὃ τὸ 

ἐκ Ψ. οὗ τὰ ἐκ Τ,. ἱΠρόδοτος) ἸΨ, 23. λεαντικοὶ) λεαντιὴς Β-. 

97 4, Φυσιχοῖς ἠϑικοῖς σ’ΑΙ δ ῖοιι5 Του πιαπηὶ Ὁ. 923. ἡ 
᾿Δριστοφάνης] Ανΐαμι ν, 0θῦ. - Σαπφὼ] Εἰδίαιπία5 Ρ. [080,.49. 

αἱ πὐτπιπιαι 6 ἔνα ρτηοηίπιπι, δέ Ἐέν μοὶ, Μ. ἴῃ φὸν Ρ. 822, 40. «εἶ 

ῬΥΠ5. ἑαπίμηι, 564] ἀπιοξίιι5. δέξαι], ἴῆεα χανὸς οὐ διπηομ δα 10- 

οὐπὶ αἰογὲ ΒΕ υδέαιῃϊι5 1014 6Π|. “μου νίδηθ, Ἐγάρη. 1890. Ρ. 990. 
αἰδίογά, 

07 ς. Ἔφιππος] Οοπῇ, 1, Ρ. 29 ἁ, ᾿Ἄλεξις] Ψιάα Ρ. 60 ἃ, 
γ, 10. 

0κΑ 
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ψῦν τῶν οἰκιῶν. παρ᾽ ἡμῖν χαλούμενα, ὑπερῷα. ῥάὰ φησὶ 

Κλέαρχος ἕν. ̓Ἐρωτικοῖς, τὴν “Ἑλένην φάσκων ἐν τοιούτοις 
ἢ πα τὺ τρεφομένην δόξαν ἀπενέγκασϑαι παρὰ πολλοῖς 

ὡς ἐξ ὠοῦ εἴη γεγεννημένη. οὐκ εὖ δὲ Νεοκλῆς. ὃ Κροτω- 

γιάτης ἔφη ἀπὸ τῆς σελήνης πεσεῖν τὸ φὸν ἐξ οὗ τὴν 
“βλένην γεννηϑῆναι" τὰς. γὰρ σεληνίτιδας γυναῖχας ᾧοτο- 

κεῖν χαὶ τοὺς ἐχεῖ γεννωμένους πεντεκαιδεκαπλασίονας ἡμῶν 
εἶναι, ὡς Ἡρόδωρος ὃ “Ἡρακλεώτης "ἱστορεῖ, Ἴβυκος δὲ ἐν 

πέμπτῳ μελῶν περὶ ολιονιδῶν φησι 
58 Τούς τε λευκίππους κούρους 

τέχνα Μολιόνας κτάνον; 
ἅλικας, ἰσοχεράλους, ἑνιγυίους, 

ἀμφοτέρους γεγαῶτας ἐν ὠέῳ ἀργυρέῳ. 

Ἴφιππος 

ἼΠρια, τραγήματα, πυραμοῦς, ἄμης, 

φῶν ἑκατόμβη, πάντα. ταῦτ᾽ ἐχναύομεν. 
ῳῶν δὲ ῥοφητῶν μνημονεύει Νικόμαχος 

Οὐσίδιον γὰρ καταλιπόντος μοι πατρὸς 
οὕτω συνεστρογγύλιχα κἀξεκόκκισα 
ἐν μησὶν ὀλίγοις, ὥσπερ ᾧόν τις δοφῶν. 

χηνείων δ᾽ ῳῶν Ἔριφος 
Ἢ ᾿ϑιὰ λευχά γε 

καὶ μεγάλα" χήνει᾽ ἐστὶν, ὡς γέ μοι δοχεῖ" 
ο΄ οὗτος δέ μήθ ταῦτα τὴν «Τήδαν τεχεῖν. 

᾿Επαίνετος δὲ καὶ ἩΗρακλείδης ὃ “Συρακόσιος ἔν Ὄψαρ- 

ὑπερῷα] ὑπερῶσ ΥἹ,. φά Ἐπέδίμιαβ Ρ. 1080, 41. ὠά ΟΌΙ,. ὠϊά ΒΥ. 

57 ἢ, εἴη οτι. Β. γεγεννημένη ΒΌ οἔ Ἐπιέαξεῖαβ Ρ. 1080, 

41, γεγενημένη Ὑ1,. ηολιονιδῶν)] μονιονιδῶν Β. 
58 ἃ. Υ. 1. κούρους] κόρους Βου! 6 πάμππι νἱἀθέασ. ΥΨ. 2. χτάγον 

ΒΟ. χκτάνονταν Υ. χτανόντα ἴ,. γ. 3, 4. Ἐπ5έδεμια5 Ρ. 1680, 

45. ΨΥ. 3. ἰσοχεφάλους ἐσοπάλους Νίοϊ πο Κῖι5 δὰ Μοπαπάγυμη ἢ. 
ὁ ἐκ ἰῷ ἑνιγυίους) Τ ΟΡ οἰ Ἐπιβέδε 5. ἑνιγύους. Υ,. 4. ὠέῳ Ἐπ5ία- 

ἐπῖπ5. ΟΡ οθαα ὠεῷ. Ἔφιππος) ἴῃ Ἐρμόθθ: νἱάς ΧΙΥ. γ. 

642 6. υδὶ τραγήμϑ᾽ ἧκε. φῶν ἑκατόμβη) Ἐπιίδεμπιβ Ρ. 1200, 

90. ἐχναύομεν Τ,. ἐχαύνομεν Ψ. πάντα ταῦτ᾽ ἐχναύομεν Ἐλιδέδίμ! 5 

ν. 1063, 38. οὐοίδιον ΒΟΏΨ. οὐσείδιον 1,. πατρὸς Ἰαςο 5ἴτι5 
ν. 48. Τιορουθαξιν τοῦ πατρός. Ἔριφος] Τπιδέδτμίαβ Ρ. 1686, 48. 
ε ν - 3 ΕΣ Ν ͵ αν ἃ 
ὃ δὲ Ἔριφος, λόγιος δὲ ἦν καὶ αὐτὸς ἀνὴρ, χύνει ληρεῖ φὰ λευκά τε 

καὶ μεγάλα τὴν, .«Δήδών τεκεῖν. 

58 ΒΝ. Συραχόοιος) δοιιθοθδξαιν «Συρακούσιος. 

δε πω λχρδυ. ος δ. 
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τυτιχῷ τῶν ὠῶν φασι πρωτεύειν τὰ τῶν ταῶν" μεϑ'᾽ ἃ 
εἶναι τὰ χηναλωπέχεια" τρίτα. καταλέγοντες τὰ ὀρνίϑ' εία. 

51. ΠΡΟΠΟΜΑ͂. Τούτου φησὺ περιξνεχϑέντος ὃ τῶν 
δείπνων ταμίας Οὐλπιανὸς ἔφη Ἐῶ: κεῖται παρά τινι τὸ 
πρύόπομα οὕτω καλούμενον ὡς νῦν ἡμεῖς φαμέν. χαὶ ζη- 
τούντων πάντων, «Αὐτὸς, ἔφη, ἐγὼ ἐρώ, Φύλαρχος ὁ ὁ 4ϑη- 

ε ναῖος ἢ ΝΝαυκρατίτης ἐν οἷς ὃ λόγος ἐστὶν αὐτῷ περὶ Ζηλὰ 

τοῦ Βιϑυνῶν βασιλέως, ὃς ἐπὶ ξενίᾳ ὑ ΜΑΣ τοὺς τῶν 

Ταλατῶν ἡγεμόνας ἷ ἐπιβουλεύσας αὐτοῖς. καὶ αὐτὸς διε- 
φϑάρῃ, φησὶν οὕτως, εἰ μνήμης εὐτυχῶ »Πρόπομά τι πρὸ 

τοῦ δείπνου περιεφέρετο καϑὼς εἰώϑει τὸ πρῶτον.“ χαὲ 

ταῦτ᾽ εἰπὼν ὃ Οὐλπιανὸς ἤτει πιεῖν ἕν ψυκτῆρι, ἀρέσκειν 
ἑαυτὸν φάσκων διὰ τὸ ἑτοίμως ἀπεμνημονευκέγαι. ην δὲ 
τῶν ἐν τοῖς προπόύμασι, φησὶ, παρασχευαζομένων ἄλλα τὲ 
χαὶ δὴ χαὶ ταῦτα. 

τῷ 59 ι ΜΑΛΑΧΣΑ͂Ι. Ἡσίοδος 

Οὐδ᾽ ὅσον ἐν μαλείχῃ τὲ καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ᾽ ὄνειαρ. 
τοῦτο ἀττιχόν. ἐγὼ δὲ, φησὶν, ἐν πολλοῖς ἀντιγράφοις εὗρον 

τοῦ -“Αντιφάνους Μίνωος διὰ τοῦ ο γεγραμμένον »ἹΤρώς- 
γοντὲς μολόχης ῥίζαν." χαὶ ᾿Επίχαρμος. »»Πραὕτερος ἐ ἔγωγξ 

μολόχας.“. Φανίας δὲ ἐν τοῖς Φυτιχοῖς φησι,, Τῆς Ἀμέρου 

μαλάχης, Ο σπερματικὸς τύπος χαλεῖται πλαχοῦς, ἐμφερὴς 

ὁ ὧν αὐτῷ" τὸ μὲν γὰρ χτενῶδες ἀνάλογον χαϑάπερ ἡ τοῦ 

πλαχοῦντος χρηπὶς, χατὰ μέσον δὲ τοῦ πλαχουντικοῦ 0γ- 

χου τὸ χέντρον ὀμφαλικόν. καὶ περιληφϑείσης τῆς κρηπῖ- 
δὸς ὕμοιον γίνεται τοῖς ϑαλαττίοις περιγεγραμμένοις ἐχέ- 

φασι Ἰθγαποικῖαβ. Το σοθδξιγ φησι. καταλέγοντες Β οὐἐ Βυποῖ αδ, 

οτίαθθε οχ ἢ. Τιοροθαΐξαν καταλέγει. Ὁ 
τ 858 ς. μνήμης οτπ. Β' σὰ Ἰὰοιπὰ. ταῦτ᾽ εἰπὼν Β. ταῖτα 

εἰπὼν ὟΙ,. . ἑαυτὸν ΒΟ. ἑαυτῷ ΟΕ. παραοσχευσξομιένων) 

περαοκευαζόμενα ΟὨ)., 

8 ἃ. Ἡσίοδος] Ἔργ. 41. ἀττιχὸν ΒΟΏ. ἀττικῶς Ψ].. 

ἀντιφάνους μίνωος διὰ τοῦ ο ΒΟ. ἀντιφάνους τὸ μὸ καὶ λος (λο 1) 

“διὰ τοῦ ο 1... Τρόγοντες Ἐυϑέαεί5 Ρ. 1100, 58. τρώγουν τὲς " 

᾿μολύχης ὀίζαν καὶ » πύώμα (καὶ πόλιν Ῥοιδομιι5) πρᾳότερος ἔγογε μολό- 

ἢ 
χης. μολόχας  μολόχας Ὁ. δωυομαίαν κιολόχης. Φανίας ἵ,. 

φαυίας ΒΟΌΨ. 

Ὁ »ξ5) κέ . Ἧ 8 6. περιγεγραμμένοις ἴ,. περιγεγραμμένον Υ΄. 
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γοις.ὁ ὃ δὲ Ξίφνιος Δίφιλος ἱστορεῖ ο ὡς ἡ μαλάχη ἐστὶν 
εὔχυλος, λεαντιχὴ ἀρτηρίας, τὰς ἐπιπολαίους “ἀποκχρίνουσα 
δριμύτητας. ἐπιτήδειόν τε εἶναί φησιν αὐτὴν τοῖς τῶν 
γερρῶν χαὶ τῆς κύστεως ἐρεϑισμοῖς, εὐέκκριτόν τε εἶναι 

Υ̓ μετρίως χαὶ τρόφιμον, χρείττω δὲ τὴν ἀγρίαν τῆς χηπευο-: 
μένης. Ἕρμιππος. δ᾽ ὃ ᾿Καλλιμάχειος καὶ εἰς τὴν καλου- 

μένην φησὶν ἄλιμον προσέτι τε ἄδιψον ἐμβα ι νας τὴν 
μαλάχην, οὐσαν χρησιμωτάτην. 

ὁ, ΚΩΖΟΚΥΝΤΑ͂Ι. Εὐθύδημος. ᾿ἀϑηναῖος ἐν τῷ 
περὶ λαχάνων σιχύαν Ἰνδικὴν ᾿χαλεῖ τὴν χολοχύντην διὰ 

τὸ χεχομίσϑαι τὸ σπέρμα ἐκ τῆς ᾿Ινδιχῆς. Μεγαλοπολῖται 
δ᾽ αὐτὴν “Σιχυωνίαν ὀνομάζουσι. Θεύφραστος δὲ τῶν χο- 
λοχυντῶν φησιν. οὐχ εἰναι ἐν μέρει ἰδέας, ἀλλ᾽ εἰναι τὰς 

μὲν βελτίους, τὰς δὲ χείρους. Μηνόδωρος δ᾽ ὃ “Ἔρασιστρά- 

ὅϑτειος, ᾿ἰχεσίου φίλος, Γῶν χολοκυντῶν (φησὶν) ἡ μὲν Ἵν- , 

διχὴ, ἡ χαὶ αὐτὴ καὶ σικύα, ἡ δὲ κολοχύντη. καὶ ἡ μὲν 
᾿Ινδικὴ κατὰ τὸ πλεῖστον ἕψεται, ἡ δὲ κολοχύντη καὶ ὀπτᾶ- 

ται.“ ἄχρι δὲ τοῦ νῦν λέγεσθαι παρὰ Κνιδίοις τὰς κολο- 
χύντας Ιυδιχάς. Ἑλλησπόντιοι δὲ σιχύας μὲν τὰς μαχρὰς 
καλοῦσι, χολοχύντας δὲ τὰς περιφερεῖο. Διοχλὴῆς δὲ κολοΣ 

χύντας μὲν χαλλίστας γίνεσθαι περὶ Μαγνησίαν, προσέτι 
τὲ γογγύλην ὑπερμεγέϑη γλυκεῖαν καὶ εὐστόμαχον, ἐν “45-: 
τιοχείᾳ δὲ σιχυὸν, ἐν δὲ Σμύρνῃ καὶ 1 αλατείῳ ϑρίδακα, 

Ρ πὴ ἡγανον δ᾽ ἐν Μύροις. 4ίφιλος δέ φησιν ἼἜἪ δὲ χολο- 

χύντη ὀλιγότροφός ἐστι χαὶ εὔφϑαρτος χαὶ ὑγραντιχὴ τῆς 
ἕξεως καὶ εὐέκχριτος, εὔχυλος. εὐστομαχωτέρα δ᾽ ἐστὶν ἢ 
δι᾿ ἴδάτος καὶ ΘᾺ λαμιβανομένη, εὐχυλοτέρα δὲ ἡ ἀρ- 

τυτή. λεπτυντικωτέρα δ᾽ ἐστὶν ἢ μετὰ γάπυος, εὐπεπτο- 

τέρα δὲ καὶ εὐεκεριτωτέρα ἢ κάϑεφϑος. ἕε Μνησίϑεος δέ 

φησιν. »» “Ὅσα εὐφυῶς. διάκειται πρὸς τὴν τοῦ πυρὸς. χατερ- 
γασίαν, οἷον ὃ τὲ σικυὸς καὶ ἡ κολοκύντη χαὶ μῆλα Κυ- 

ἀποχρίνουσα Ι,, χαταχρίνουσα ΒΥ. ν 
8 ἢ Ἕρμιππος) ἴῃ ΠΠΡΤῸ ἄδ βορέθῃι βαρ᾽ πεῖθα5: τίάθ Ῥυοοϊαπι 

ἃ Ἡρβοαϊ Ορ. 41: Ρ. 88. (ἀαἰ5., δ᾽ δ1,. δὲ Υ. Θεό- 

φραστος] Ἡ. Ρ. ΨΗ, 4, 6. γν.231. ἕν μέρει Ὁ. Τιδροθαΐαν ἕν 

μέρος. Ἵηνόδωρος μονόδωρος Β. 

9 ἃ. ἡ καὶ αὐτὴ ἡ δὲ αὐτὴ (οτα 8. Ἀκκολοχύντας δὲ τὰς] κο-- 
λοκύντας. τὰς (, 

- 
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δώνιω καὶ στρουϑία καὶ εἴ τε τοιοῦτον, ταῦϑ' ὕτων 
προσενεχϑῇὴ πυρωθϑέντα, δίδωσι τῷ σώματι τροφὴν οὐ 

ς πολλὴν μὲν, ἄλυπον δὲ καὶ μᾶλλον ὑγράν. ἔστι δὲ χαὶ 
ταῦτα. τῆς κοιλίὰς ἐφεχτικὰ πάντα. δεῖ δὲ αὐτὰ λαμβάνειν 
ἑφϑὰ μάλλον, »ἀἰρεμθάμ δὲ Μθνὰς καλοῦσιν αὐτὴν κολο- 
χύντην. Ἕρμιππος 

Τὴν κεφαλὴν ὅ ὉΆΡΩΣ ζύδι 
ὅσην κολοκύντην. 

Φρύνιχος ὑποκοριστικῶς. 

Ἢ μαζίου τι μικρὸν ἢ. κολοχυνείου. 
᾿βπίχαρμος ι 

᾿γγιέστερον τῆν᾽ ἐντὶ, χολοχύντας ἀῆλυ: 

54, ᾿Επιχράτης ὁ χωμῳδιοποιὸς 
{Τι Πλάτων 

χαὶ Σπεύσιππος καὶ Μενέδημος; 
πρὸς τίσι νυνὶ διατρίβουσιν ; 
ποιὰ φροντὶς, ποῖος δὲ λόγος 

5 διερευνᾶται πειῤὰ τοῖσιν; 

τάδε μοι πινυτῶς, εἴ τι κατειδὼς. 
ἥκεις, λέξον, πρὸς γᾶς κα «- 
Β. ἀλλ᾽. οἶδα λέγειν περὶ τῶνδε σαφῶς. 
Παναϑηναίοις γὰρ ἐδὼν ἀγέλην 

10 μειρακίων 
ἐν γυμνασίοις ᾿“καδημείας 

ἤκουσα λόγων ἀφάτων ἀτύπων. 
το περὲ γὰρ φύσεως ἀφοριζόμενοι 

διεχώριζον ζώων τε βίον 

59 ΡΝ. στρουϑία ΒΟ. -στρούϑεια ὙΠ: τοιοῦτον» ΒΟ). τοιοῦτο 

ΨΙ,. : Ἄ 
ἰ 9 6, ὅσην χολοχύντην Ο. Τιοσορθαΐν ὅσην χολοκύντη. τῆν" 

τ Ὁ τοί ἴπ Ἐχοοτρ5 ρ. 481. τ΄ ἦν 1... ἐντὲ Κορηϊαβ δὰ ατο- 
ΒΟΓ, Ρ. 281, 1ιορορυαΐαν ἔτι. ἐστὲ αγοέί 8. 

89 ἃ. Ψ..2, “ενέδημος] μενέϑυμος Β. Υ. 3. νυνὲ διατρίβου-- 

σιν Ἐτ[αγαξϊυ5 Ρ. 438. ΓΙΡΤῚ νῦν διατρίβουσι. Ψ. ὃ. τοῖσιν 
τοῖσι Υ]1.,, Εοτέ. τούτοισιν. ΤΩ πρὸς γᾶς] ποτὲ τῶς γᾶς ἀποίίακ 

πῃ Εχοογρέϊβ Ρ. 67]. Ὑ. 10. τῶν ᾿μειραψίων Ἐκυτά αι Ἠδοίο, 

ἬΪΒῚ θ᾽] γα, ΟΠιἱβιε. ᾿Θρ (0116. Ψ.ῚΙ. ἠξεκλμμείε δου οθδίαν 

᾿Αχαδημίας. 

0 οἱ Ὁ: “: ζώων τε καὶ δένδρων σ. 
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15 δένδρων τε φύσιν ̓ λαχάγων τε γένν. ' 
κατ᾽ ἐν τούτοις τὴν κολοχύντην Ὁ νηνὰ 
ἐδ τίνος ἐστὲ γένους. ὺ 

΄. καὶ τί ποτ᾽ ἄρ᾽ ὡρίσαντο καὶ τίνος γένους 
εἶναι τὸ φυτόν; δήλωσον, εἰ χάτοισϑά τι. 

90 8. πρώτιστα μὲν οὖν πάντες ἀναυδεῖς.. 
τότ᾽ ἐπέστησαν, χαὺ κύψαντες 

χρόνον οὐκ ὀλίγον διεφρόντιξον. 
κατ᾽ ἐξαίφνης ἔτι χυπτόντων 

καὶ ζητούντων τῶν μειραχίων 
90 λάχανόν τις ἕφη στρογγύλον εἶναι, 

ποίαν δ᾽ ἄλλος, δένδρον δ᾽ ἕτερος. 

ταῦτα δ᾽ ἀκούων ἰατρός τίς ᾿ 

“ΣΣικελᾶς ἀπὸ γᾶς 
κατέπαρδ᾽ αὐτῶν ὡς ληρούντων.᾽ 

80 4. ἡ που δεινῶς ὠργίσϑησαν 
χλευάξεσϑαί τ᾽ ἐβόησαν" 
τὸ γὰρ ἐν λέσχαις ταῖσδε τοιαυτὶ 
ποιεῖν ἀπρεπές. ' 

Β. οὐδ᾽ ἐμέλησεν τοῖς μειρακίοις. 
85 ὁ Πλάτων δὲ παρὼν, καὶ “μάλα πράως, 

οὐδὲν ὀρινϑεὶς, ἐπέταξ᾽ αὑτοῖς ἷ 
πάλιν αὶ χα ' 
ἀφορίξεσϑαι τίνος ἐστὶ γένους" 
οἱ δὲ διήρουν. 

«ἘΠ "λέξις ὃ χαρίεις πρόπομα ὅλον παριίϑησι τοῖς 

διαχρίνειν δυναμένοις 

Ὑ. 20. οὖν ἀἀάιάϊε Βοα! σον ἀρυὰ ατοέίαπι, Ἐ δέσει Ρ. 864, 31. 
ἀναυδὴς --- οὗ πληθυντιχὸν οἵ ἀναυδεῖς παρά τινι κωμῳδῷ, οἷον Πρώ- 
τιστα μὲν πάντες ἀναυδεῖς τότ᾽ ἐπέστησαν. ν. 23. κάτ᾽ ἐξαίφνης 

Ἐν ανάξι5 Ρ. 4390. ΤῊ Ρτὶ χἀξαίφνης. 

59 ἢ Υ. 29. κατέπαρδ᾽ Γ᾿ τοι μην υϑυλνϑδνν : 
Ψ. 31. τ᾿ δαά. ΒΟ. οπι. Ὑ1.. ν. 32. Τιοσοθδέιν τοιαῖσδε. Ἐδοίο 

ταῖσδε Ὁ, εἰδὶ αα|5 πᾶΘῸ ἴῃ ἀπὰπὶ γὙ ΡΒ πὶ σΟπἰ ΠῚ ψ 1, τοιαῖσδε 

τοιαῦτα ποιεῖν ἀπρεπές. τοιαυτὶ ΜΙοϊπο κα δ Νίομπαπαγ, ν᾿. 34, 
ΤΑΙ τοιαῦτα. Ψν..33. ἀπρεπὲς σἀβαυθοπι5. θεῖ εὐπρεπές. Ὑἱὰ6 
ἴδπῆθη ΠΘ6 50. ρ 56 Υέ ποιεῖν οὐκ εὐπρεπές ἔστιν γνΕῚ ποιεῖν πῶς εὐπρεπές 

ἔστιν; Υ. 37, Ροβέ πάλιν ᾿πάϊοαν! Ἰδοιμᾶπι γϑι 5 ἐξ ἀρχῆς ἴον- 
ἴα5856 δχρίθπάδπι. Ἐγίαυγαε5. ἀοίεθαξ πάλιν, ᾿ 
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Ἔλαϑον γενόμενος οὗ τὸ πρᾶγμ᾽ ἠβούλετο. 
κατὰ «χειρὸς. ἐδόϑη" τὴν τράπεζαν ἧκ᾽ ἔχων, ᾿ 
ἐφ᾽ ἧς ἐπέχειτ᾽ οὐ τυρὸς, οὐδ᾽ -ἐλαῶν γένη, 
οὐδὲ παρέχουσαι κνῖσαν ἡμῖν πλείονα 

5 παροψίδες καὶ λῆρος, ἀλλὰ παρετέϑη 

ὑπερηφάνως ὄζουσα τῶν “Ὡρῶν λοπὰς, 
τὸ τοῦ πόλου τοῦ παντὸς ἡμισφαίριον. 
ἅπαντ᾽ ἐνῆν τἀκεῖ γὰρ ἐν ταύτῃ καλά" 
ἰχϑῦς ̓ ἔριφοι, διέτρεχε τούτων σχορπίος "" 

10 ὑπέφαινεν φῶν ἡμίτομα τοὺς ἀστέρας. 
ἐπεβάλομεν τὰς χεῖρας. ὃ μὲν ἐμοὶ λαλῶν 
ἅμα καὶ διαγεύων ἡσχολεῖτο, πᾶς δ᾽ ἀγὼν 
ἐπ᾿ ἐμὲ χατήντα. τὸ πέρας οὐκ ἀνῆχ, ἕως 
τὴν λοπάδ᾽ ὀρύττων ἀποδέδειχα κόσκινον. 
50. ΜΥΚΑ͂Ι. “Δριστίας. 

Μύχαισι δ᾽ ὠρέχϑει "τὸ λάϊνον πέδον. 
Πολίοχος το 

: Μιμαγμένην 
μικρὰν μελαῤηρῆ. μᾶζαν Ἰχυρωμένην 
ἑκάτερος ἡμῶν' εἶχε δὶς τῆς ἡμέρας, 

χαὶ σῦχα βαιά" καὶ μύκης τις ἐνίοτ᾽ ἂν 
ὠπτᾶτο, καὺ κοχλίας γενομένου ψακαδίου 
ἡγρεύετ᾽ ἄν, χαὺ λάχανα τῶν αὐτοχϑόνων" 

ϑλαστή τ᾽ ἐλάα, καὶ πιεῖν οἰνάριον ἣν 
ἀμφίβολον. 

““ντιφάνης ξ 
“Τὸ δεῖπνόν ἐστι μᾶξα χεχαρακωμένη 
ἀχύροις, πρὸς εὐτέλειαν ἐξωπλισμένη, 

ε00 ἃ. . 4. χκνῖσαν)] ΤΑΌΤῚ κνίσσαν. Υ. 6.-.-14. Ἐπ5έρεμίας 
Ρ-. 1848. 1349. ὑπερηφάνως ἸΔοοθδῖα5. Ρ. ὅ. ΓΙΡΓΙ δὲ Ἐπιβέα- 
{πῖπ5. ὑπερήφανος. Υ. 9. ἐχϑῦς] ἐχϑύες- Β. Ὑ. 10. ὠῶν ἡ κμί- 
τομα ΟΌ οὑπὶ (αϑδυθομπίδηΐβ δὲ Ἐπιβέδε πι5 Ψ» 1349, 2. (υθι δῶν) οἴ 

ΑΕμοπᾶθιΒ βργα Ὁ 7. 6.. ὠγνὸν ἡμίσομον Ὑ. ὡὸν ἡμίτομον 1.. ἡμίτομα 
ΕΧ Β οποίδέιιπι, 

00 Ρ. ὠρέχϑει Ο,ϑαυθοπιι5. ὀρέχϑει Ἰ τὶ οἱ Ἐπιβέδε 5 Ρ. 1017, 

10. πέδον] δάπεδον Ἐπιπίαίῖα. , 

60 «. ἐνίοτ᾽ ἂν ὠπτῶτο] ἐνίοτε ἀνωπτᾶτο Β. ἠγρεύετ: Βτγυπο- 
Κία8, Τιοβοθδέαν ἀνηγρεύετ, 6 ἐλάα] ΓΛΡΥῚ ἐλαία. 
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καὶ βολβὸς εἷς τιρ καὶ παροψίδες. τινὲς," 

σόγχος τις, ἢ μύκης τις 1) τοιαῦϑ'᾽ ἃ μὲν 
ἀ δίδωσιν ἡμῖν ὃ᾽ τόπος ἄϑλι᾽ ἀϑλίοις. 

τοιοῦτος ὁ βίος, ἀπύρετος, φλέγμ᾽ οὐχ ἔχων. 
οὐδεὶς χρέως παρόντος ἐσϑίει ϑύμον, 
οὐδ᾽ οἱ δοχοῦντες πυϑαγορίξειν.. 

χαὶ προελϑὼν, 

Τίς γὰρ οἶδ᾽ ἡμῶν τὸ μέλλον ; ὃ τε παϑεῖν 
πέπρωϑ'᾽ ἑκάστῳ τῶν φίλων; ταχὺ δὴ λαβὼν 
ὄπτα μύχητας πρινίνους τουσδὶ δύο.. 

ὅτι Κηφισόδωρος ὃ ̓ Ισοκράτους μαϑητὴς ἐν τοῖς κατὰ 
δ “Τριστοτέλους Σ τέσσαρα, δ᾽ ἐστὶ ταῦτα β' βλία, ἐπιτιμῷ τῷ 

“»- Ὁ ἐεζί φιλοσόγῳ ὡς οὐ ποιήσαντι, λόγου ἄξιον τὸ παροιμίας 
ἀγεύῥθνν ϑροῖσαι, Ἀντιφάνους. ὅλον. ποιήσαντος δρᾶμα τὸ ἐπιγρα- 

μενον Παροιμίαι" ἐξ οὗ καὶ παρατίϑεται ταῦ 
ΓἜγωγ᾽ ὧν εἰ τῶν ὑμετέρων. ιφαγοιμί τι, ᾿ 
μύχητας ὠμοὺς ἂν φαγεῖν δοχῶ αὶ 

καὶ στρυφνὰ μῆλα, χεῖ τι πνίγει βρῶμά τι. 
57. Φύονται δὲ οἱ μύχητες γηγενεῖς χαὶ εἰσὶν αὐτῶν 

ἐδώδιμοι ὀλίγοι" οἱ γὰρ πολλοὶ ἀποπνίγουσιν. διὸ χαὶ 
τ᾿ Ἐπίχαρμος παίζων ἔφη ,,Οἱοναὶ μύκαις ἄρ᾽ ἐπεσχληκότες 
πνιξεῖσϑε.ς ΙΝίκανδρος δ᾽ ἐν 1] εωργικοῖς καταλέγει. καὶ τί- 
ψὲς αὐτῶν εἰσιν οἱ ϑανάσιμοι λέγων 

᾿Εχϑρὰ. δ᾽ ἐλαίης 

Λπερμαπῖβ υ. 8. τις δἀάϊευπι ἃν ατγοείο ἵπ ἘΧοοΡρΡεῖβ Ρ.. 687.. 
ΘὉ ἃ. Κηφισόδωρος Ἰομδίιιβ 46 5οιὶρί. ἰδέ. ΒΒ}, 1. ἜΜΜΕΝ Ἢ 

80. Γαυτὶ κηφισόδοτος, : 

. 60 6. παροιμίαι ΒΟ εἰ σαβδυθοπίδηϊ, παρόιμία ΨΙ.. ἽΙ. ἢ, 
ἔγωγ᾽ ἄν εἰ Ῥαγβοπιιβ. ἐγὼ γὰρ ἄν τὸ 100]. φάγοιμέ τι Ὀᾶδᾶιι-" 

Ῥοπὰβ ἐξ Ροΐβοιυβ. 1011 φάγοιμ. ΞΟ Υ, 2. Ἱπᾷϊοανι Ἰαούηδηι. 
ἐμοὶ δοχῶ Οαβαυθοπι5." χεῖ τιῇ καὶ εἴ τι ΒΟ, Ψ. 3. πνίγὲν Ὁ 

ΤΡ αν πρίγοι- βρῶμά τι βρῶμ᾽ ἔτεϊ ἸΦύονταυ --- ὀλίγοι 

Ἐπ5ιδείυβ Ρ. 1017, 21. ; 

ΘΟ ἢ Τὰρτὶ οἷον οἷ. οἵονες να πιι5 Ταπῖϊι5. οἷον αὖ Ναρὶκῖι5 
ἂς ΟΠοονο Ρ. 140. ἘρΡῸ οἵἷοναὶ, μύκαις Ταπῖϊ5, ΤΥΌΡῚ μύχαι- 

ἄρ᾽ ἄρω Β. ἐπεσκληκότες  ἐξεοχληκότες Ναρκίυθ. δσοπιρᾶ- 
ταία Ἡθβυ ΘΙ ροβθα ἐξησκληκότες. ἐσκληκότες {ππηῖ88. πνιξεῖσϑε] 

πνιξείοϑαι ΒΌ. Ἰνίκανδρος] Ἐγαρην, 9. γν. 282. Τεωργιποῖς] 

γεωργικῇ Β., 
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“ δοϊῆς τε πρίνου τε δρυός τ᾽ ἄπο πήματα χεῖται, 
οἰδαλέα ξύγκολλα βάρη; πα μυχήτων. 

φησὶ δὲ χαὶ ὅτι 
}1 ΣΕυχκέης ὁπότε στέλεχος. βαϑὺ χόπρῳ 

καχκρύψας ὑδαάτέσσιν ἀειναξεσσι γνοτίζοις, 

᾿ φύσονται πυϑμέσσιν ἀκήριοι" ὧν σὺ μύχητα 
ϑρεπτὸν, μή τι χαμηλὸν, ἀπὸ 'δίξης προτάμοιο. 

(τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ οὐκ ἣν ἀγαγνῶναι.) 
Καί τε “μὐχητὰς ἀμανίτας. τότ᾽ ἐφεύσαις, 

φησὶν. ὃ αὐτὸς Νίκανδρος ἐν τῷ αὐτῷ. Ἔφιππος 
Ἵν᾽ ὥσπερ οἱ μύκητες ἀποπνίξαιμί σε. 

᾿Επαρχίδης Εὐριπίδην φησὶ τὸν ποιητὴν ἐπιδημῆσαι τῇ 

υ Ἰχάῤῳ, καὶ γυναικός τινος μετὰ τέχνων χατὰ τοὺς ἀγ ροὺς, 

δύο, "μὲν ἀρρένων τελείων, μιᾶς δὲ 'παρϑένου, φαγούσης 
ϑανασίμους μύκητας χιαὺ ἀποπγιγείσης μετὰ τῶν τέχνων 
ποιῆσαι τουτὶ τὸ ἐπίγραμμα 9 
νῷ τὸν ἀγήραντον πόλον αἰϑέρος ἥλιε τέμνων, 

ἀρ᾽ "εἰδεδ τοιόνδ᾽ ὄμματι πρόσϑε πᾶϑος:; 

μητέρα παρϑενικήν τὲ κόρην δισσούς τε συγαίμους 
ἐν ταὐτῷ φέγγει μοιριδίῳ φϑιμένους. 

“Μιοχλῆς δ᾽ Καρύστιος ἐν πρώτῳ “Ὑγιεινῶν φησιν » γριὰ 
ἑψήματα, τεῦτλον, μαλάχη, λάπαϑον, ἀκαλήφη, ἀνδρά- 
φαξυς," βολβοὶ, ὕδνα, μύχαι.“᾿ 

Ω 

ξύγκολλλα] σύγκολλα Οαδαυθοπυϑ, ΓΙΡΥΙ σύκολλα. ΠΌΝΟ 

.ΟἹ ἃ. ἀειναέεσσν ὉΠ], οὐ Ἐπέαξῃϊαιϑ. Ρ. θ06, 20, ἀεινάεσσι Β. 
ἀἀεινάντεσοο δ. ψοτίζοις ΒΟ δὲ Εἰυπέδίῃϊὶιβ, γνοτίζεις Ὑ1.. 

φύσονταν ΒΟΒ), φύωνται ὙΠ,- πυϑμέσσιν)] πυϑμέσιν Β. Ῥοϑέ 

ἀχήριοι, Ρίατα Θχοίαῖ556 Ὑἱἀοπέαν Βομινεϊρβαθαδοτο. ᾿ ϑρεπτὸν μή 
«ι χαμηλὰ ὃν ΟΌ δὲ Ὁαβαυθδοπίδῃϊ! ϑρεπτικὰ μή τι χαμαιζήλης Ψ7.. 

ἄλλ᾽ οὐκ Β. ἄλλα οὐκ ΨἹ,. «Καί τε] καί κε οι οβῃι. : ἐφεύ-- 
σαις Τ,. ἐφεύσεις Ψ. Ἐϊιδέδεμ 5 Ῥ- ΤΟΥ 20. ἕξε χρῆσις μυκήτων χαὶ 
παρὰ Ἱγικάνδρῳ ἐν τῷ, καί τε μύκητας ἀμανίτας τότ᾽ ἐφεύσαις, ἢ ἀφεύ-- 

ὅσαις, ἀντὶ τοῦ φώξαις, φλογίσαις, ὀπτήσαις. 

ΟἹ Ὁ. Ἐπτηιρι 5. ορ᾽σταπιπια ἵπ Ἀπέμο]. Ρὰ]. τϑδορὶξ Ιοοθ δῖα 
νΟ]. Π. Ρ. 768. “ Ο.1. ἀγήραντον Ὑ1,. ἀγήρατον ΒΟῸΏ. ΟὋΥ. 4. 
μοιριδίῳ Ὑ71,. μοιραδίῳ ΒΌΒ, 

ΟἹ ς. ἄγρια ΒΟΠ. ἀγρι 10. ἀνδράφαξυς Β δὲ ΒιυΠΟΙΟΙ 5. 
ΒοΓιθεθδέιν ἀνδράφαξις. 
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58, ΣΊΑ. “Σπεύσιππος ἐν. δευτέρῳ. Ὀμοίωνς φησὶ σίον 

ἐν ὕδατι γίνεσϑαι » σελίνῳ ἑλείῳ τὸ φύλλον ἐοιχός. διὸ 
χαὶ Ττολεμαῖος ὃ δεύτερος Εὐεργέτης -ἀξλμσεον βασιλεύ- 
σας παρ᾽ Ὁμήρῳ ἀξιοῖ γράφειν. 

“Δμφὺ δὲ λειμῶνες μαλακοὺ σίου ηδὲ τ λεπμὶ: 
σία γὰρ μετὰ σελίνου φύεσθαι , ἀλλὰ μὴ ἴα. 

59. Δίφιλός φησι τοὺς μύχητας εἶναι εὐστόμους, κοιλίας 
ἃ διαχωρητιχοὺς,, ϑρεπτικοὺς ζ δυσπέπτους δὲ χαὶ φυσώδεις. 

ΓῚ 

τοιούτους δὲ εἶναι τοὺς ἐχ Κέω τῆς γήσου. » ]]ολλοὶ μέν- 

τοι χαὶ χτείνουσε, δοχοῦσι δὲ οἰχεῖοε εἶναι οὗ λεπτόταται 
καὶ ἁπαλοὶ καὶ. εὔϑρυπτοι οἱ ἐπὶ πτελέαις καὶ πεύκαις 
γινόμενοι" ἀνοίκειοι δὲ οἱ μέλανες. καὶ πελιοὶ χαὶ σχληροὶ, 
χαὶ οἱ μετὰ τὸ. ἑψηϑῆναι καὶ τεϑῆναι πησσόμενοι" οἵτινες .. 

λαμβανόμενοι χτείνουσι. βοηϑοῦνται δ᾽ ἀπὸ ὑδρομέλιτος 

πόσεως χαὶ ὀξυμέλιτος, νίτρου καὶ ὄξους. μετὰ τὴν πόσιν 

δὲ ἐμεῖν δεῖ. διόπερ χαὶ δεῖ μάλιστα. σχευάξειν, αὐτοὺς 
μετὰ ὄξους χαὶ. ὀξυμέλιτος 1 ἢ μέλιτος 1). ἁλῶν". οὕτω γὰρ 

αὐτῶν τὸ πινιγῶδες ἀφαιρεῖται.“ Θεόφραστος δὲ ἐν τῷ 
περὶ φυτῶν͵ ἱστορίας. γράφει » Υπόγεια δὲ τὰ τοιαῦτά ἐστι 

καὶ ἐπίγεια, καϑάπερ οὖς καλοῦσί τινες πέζιας » ἅμα τοῖς 

μύχησι γινομένους. ἄρριξοι γὰρ καὶ αὐτοὶ τυγχάνουσιν. ὁ 
δὲ μύχης ἔχει προσφύσεως ἀρχὴν τὸν καυλὸν εἰς μῆκος. χαὶ 

ἀποτείνουσιν ἀπ᾿ αὐτοῦ ὀίξαι.“ φησὶ. δὲ χαὶ ὅτι ἐν τῇ 
περὺ Ἡρακλέους στήλας ϑαλάσσῃ, ὅταν ὕδατα. πλείω γέ- 

γηται, μύχητες φύονται πρὸς τῇ ϑαλάσσῃ, οὺς καὶ ἀπο- 

ἐν δευτέρῳ “Ομοίων] ἐν β΄ δμαίως Β. φησὶ σίον ἐν δον ῖρῃ. ΓΌνΙ 
φησὶ ἐν, , ὋὉμήρῳ] Οἄγ585. ε, 72. εὐστόμους (Ὠ. εὐστομάχους 

1. { 

6 ἃ. τεθῆναι) ἀρτυϑῆναν ΒοΙπᾶγᾶι5 ἴῃ Λοέθ ἜΓαΙ ΘΟΕ Π15. 1. Ρ. 
204. ο ψέτρου οἀϊεῖο Βαβι θοηβὶ5. δὲ Τῷ. νήρον ΒΟΏΌΨ, 

Ὁ 6. Θεόφραστος] Νὺπ Ἰορυπέυγ μιᾶθο ἴπ ἐν: τὐπνὸ 

ας 

πέζιας Τὶ δὲ Ἰϊδγὶ σαδαυθοπίαπὶι. πέζικας Ο. πεζιχὰς Ῥ. πέζιχας .; 

ἄρριζοι) ἄριζοι Β. δίζαι. φησὶ δον θῖν, ὀώψαν (ἄσοθιβ Ραποεῖβ 

Βύρογηρ ροϑίεϊ5). φησὶ Ο., ῥέψι. φησὶ Ψ1.. ῥί φησὶ ΒΌ. φησὶ 

δὲ χαὶ] Η. Ρ. 1». 7, 2. ν. 141. περὶ ἡραχλέους ΒΟ). περὶ τὰς 

ἡραχλέους Ὑ1,. Ἡρακλέους στήλας θαλάσσῃ] ἵπιπιο Εν μύᾶθυμι 

χηᾶγο: υἱῆθρ απῃοξδεϊ οι ἢ}. στήλας στήλη Β. . 
ΟἹ ἢ ὕδατα πλείω ΒΟ εἐ Ὑποορμναβέιυβ. πλείω ὕδατα ΨΠ,. 

ἔων 

Ἴ 
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λιϑοῦσϑαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου φησί. καὶ Φανίας δὲ ἐν πρώτῳ 
“περὶ φυτῶν »Τὰ δὲ οὐδὲ φύει τὴν ἀνϑίνην, οὐδε τῆς 

'σπερματικῆς ἔχνος κορυνήσεως.. οὐδὲ ̓ σπερματώσεως, οἷον 
“μύχης, ὕδνον, πτέρις, ἕλιξ."ς ὃ αὐτός φησι ,Πτέρις, ἣν 

ἔνιοι βλάχνον καλοῦσι.“ Θεύόζρραστος ἐν Φυτικοῖς ,..1ειό- 
φλοια, καϑάπερ ὕδνον, 'μύχης, πέξις, εν ληρναδηα 

52 θ0. ΥΔΝΑ͂. Τίνεταε χαὶ ταῦτα αὐτόματα ἀπὸ γῆ» 

μάλιστα περὶ τοὺς “ἀμμώδεις τόπους. λέγει δὲ περὶ αὑτῶν 
"Θεόφραστος. ,» Τὸ ὕδνον, Ὁ χαλοῦσί τινὲς γεράνειον, καὶ 

εἴ τι ἄλλο ὑπόγειον, χαὶ πάλιν, Ἢ τῶν ἐγγεοτόχων τού- 

των γένεσις ἅμα χαὶ φύσις, οἷον τοῦ τε ὕδνου χαὶ τοῦ 
φυομένου περὶ “Κυρήνην, ὃ χαλοῦσι μίσυ. δοχεῖ δ᾽ ἡδὺ 
σφόδρα τοῦτ᾽ εἶναι χαὶ τὴν ὀσμὴν ἔχειν ἀρεώδη, χαὶ τὸ 

ἑ ἐν τῇ Θρῴχῃ δὲ γενόμενον ἴτον. περὶ δὲ τούτων ἴδιόν τι 
ΠῚ λέγεται" φασὶ γὰρ ὺ ὅταν ὕδατα μετοπωρινὰ χαὶ βρονταὶ 

γίνωνται, σχληρὰ τότε γίνεσϑαι, καὶ μᾶλλον ὅταν αἱ 

βρονταὶ, ὡς ταύτης αἰτιωτέρας οὔσης. οὐ διετίζειν. δὲ, ἀλλ᾽ 
ἐπέτειον εἶναι" τὴν δὲ χρείαν χαὶ τὴν ἀχμὴν ἔχειν τοῦ 
ἦρος, οὐ μὴν ἀλλ ἔνιοί γε ὡς σπερματιχῆς οὔσης τῆς 
ἀρχῆς ὑπολαμβάνουσιν. ἐν γοῦν τῷ αἰγιαλῷ τῶν Μυτιλη- 
ναίων οὔ φασι πρότερον εἰναι πρὶν ἢ γενομένης ἐπομβρίας 
τὸ σπέρμα κατενεχϑῃ ἀπὸ Τιαρῶν" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ χωρίον 
ἐν ᾧ πολλὰ γίνεται. γίγεται δὲ ἕν τε τοῖς αἰγιαλοῖς μά- 

Φανίας] ϑοτὶ δοθδέυσ Φαινίας. τὰ δὲ οὐδὲ ΒΟΉ. τὰ μὲν φύειν, τὰ 
δὲ οὐδὲ ὙΤ,. φύει ΒΟ, φύειν ὙἹ,. ἀγνϑίνην) ἀνθινὴν Ο, ἄνθην 
δα! πᾶ 515 Ηοπι. Ην]. δέν. Ρ. 209. ἀρχὴν (ἀδαιυθοπαδ. χορυνή-- 
σεως ἴ, εἐ Επδίαίῃι5 Ρ. 1017, 18. κορυνώσεως Β, χορυνόσεως Ὁ. 
κορυνήσεως Ὁ δηποίδαίο ἱπέροι' ὙῈΓΒῚ15 χορυγώσεως. κορυφνώσεως Ψ. 
πτέρις --- χαλοῦσι] Ἐπιδίδξ 5 Ρ. 1017, 19. Θεόφραστος) Ἡ. Ῥ, 
τοὺ δι ς 19; Φυτικοῖς) φυτικῆ Β. ; 

62 ἃ. Θεόφραστος] Η. Ρ. 1. 6, 9. νΡ. 21. καὶ πάλιν] Θυδα 
βϑαααπέαγν ἴῃ ΕΠ }15 ΤΠΘΟρΡΗγαβέὶ ποῦ τοροτία οχ Αίποπαθο ᾿πβοσιέ 
δομποίάθγιυβ. Η. Ρ, 1. 6, 13.. ν. 22. 23. ἯΙ τῶν οπι. Β. χαὶ ἣ 
τῶν Ὁ. γένεσις ΒΟ, γέννησις ΨΠ. μίσυ 1,. μίσον Υ,, ἔτον 
ΒΟΠ. ἔστον ΥἹ,. 

ΟΖ ". γίνωνται Υ].. γένωνται ΒΟ, γένωνται, σχληρὰ τότε Βοξηοῖ- 
ἄεγαβ. Γοσ ναί. γίνωνται σχληραὶ, τότε. ἐπέτειον ἐπέτεια 
Βοθιν εῖση. εἰ ΒΟ ποι Φθση5. ἔχειν Ὁ. ἔχει ὙΤ,. 
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ο λιστα καὶ ὕπου χώρα ὕπαμμος" καὶ γὰρ αἱ Τιάραι τοιαῦ- 

ται. φύεται: δὲ καὶ περὶ «Ἱάμψακον ἐν τῇ ᾿Αβαρνίδι χαὺ 

ἐν ᾿Δἀλωπεχοννήσῳ κἂν τῇ. Ἠλείων.“ «Τυγκεὺς ὃ “Σάμιός 

φησιν »Ζχαλήφην ἡ ϑάλασσα ἀνίησιν, ἡ δὲ γῇ ὑδνα." 

χαὶ Μάτρων ὃ παρῳδὸς ἐν τῷ Δείπνῳ 
᾿Ὀστρεά τ᾽ ἡνεικεν, Θέτιδος Νηρηίδος ϑδρα 

Δίφιλος δὲ δυσπεπτὰά φησιν: εἶναι τὰ ὕδνα, εὔχυλα͵ δὲ καὶ 

παραλεαντικὰν προσέτι δὲ διαχωρητικὰ » χαὺ ἔνια αὐτῶν 
ὅμοια τοῖς μύχαις πνιγώδη εἰναι. ᾿Ἡγήσανδρος δ᾽ ὁ Δελφὸς 

ἃ ἕν “Ελλησπόντῳ φησὶν οὔτε ὕδγον γίνεσθαι οὔτε γλαυκίσκον 

οὔτε ϑύμον᾽ διὸ ἰΙΝαυσικλείδην εἰρηκέναι μήτε ἕαρ μήτε φίλους. 

ὑδνόφυλλον δέ φησι Πάμφιλος ἐν Τλώσσαις τὴν φυομένην 
τῶν ὑδνων ὑπερϑε πόαν, ἀφ᾽ ἧς τὸ ὕδνον γΊινώσκεσίϑαι. 

01. “ΚΑΜΗΦΗ. «““έγεται παρὰ τοῖς ᾿Δττικοῖς οὔ- 

τως καὶ τὸ βοτανῶδες καὶ χνησμοῦ αἴτιον. “Ἀριστοφάνης ᾿ 
Φοινίσσαις » Πρῶτον πάντων ἔρυα φῦναι, εἰϑ᾽ ἑξῆς τὰς 
κραναὰς ἀχαλήφας." 

θ02, 4ΣΠΑΡΑΓΟΙ. Οὗτοι χαὶ ἕλειοι καὶ ὄρειοι χα- 
ε λοῦνται. ὧν οἱ χάλλιστοι οὐ σπείρονται, πάντων ὄντες τῶν 

ἐντὸς ϑεραπευτιχοί, οἱ δὲ σπαρτοὶ καὶ σφόδρα ὑπερμεγέ- 
ϑεις γίνονται. ἐν «Τιβύῃ δέ φασιν. ἐν Ταιτουλίᾳ γίνεσθαι 
πάχος μὲν Κυπρίου καλάμου, μῆκος δὲ ποδῶν δώδεχα' 
ἐν δὲ τῇ ὀρεινῇ χαὶ παρωκεανίτιδι πάχος μὲν μεγάλων 
γαῤρϑήκων, μῆχος δὲ περὶ τοὺς εἴκοσι πήχεις. Κρατῖνος 
δὲ διοὸ τοῦ φ ἀσφάραγον ὀνομάζει. χαὶ Θεόπομστος 

Καπειτ᾽ ἰδὼν ἀσφάραγον ἐν ϑάμνῳ τινί, 

62 ο. αὖ Τιάραν ϑεϊιινοῖρη. οἱ Οοταῦβ. αὖ τὸ οὰπὶ βου!ρέιγαθ 
σομροηαϊο φυοᾶάαπι 0). αἰτίαι Ὑ1,. ἐν τῇ ἐν τῷ Β. ᾿Αβαρ-- 

νἱδι ϑεμποίάθτγιβ, ἀχαρνίδι ΒΟ, ἀκαρνίδη ὙΠ... ᾿Ἡλείων) ἡλειάων Β.. 
λείων Ο Ξυαρογβογρέο ἠλείᾳ. «Τυγκεὺς 1.. λυγγεὺς Υ. ϑύλασσω 

δοδνν εἰρη. οαϊεῖο. ϑάλασσ᾽ ΥἹΙ,. ἤνεικεν (1). ἤνεγκεν Ὑ1,. 
δὲ δύοπεπτα ΒΟ. δὲ φύσεν δύσπεπτα Υ1.. παραλεαντικὰ] περι- 

λεαντικὰ Β. προσέτι δὲ] ΝίαΙπι προσέτι τε. 
62 ἅ. ναυσικλείδην εἰρηκέναι ΒΟ δὲ Οαδδυθοπίδπι. ναυσικλείδους 

ἐρημίαν ὙΤ1,. ἀχαλήφη] ἀκαλύφη Ὁ. . κπνησμοῦ ΒΟ. χνησμῶν 

γΙ.. Φοινίσσαις] φοινίσαις Β. 6 Αὐἰδίορμδηὶβ ἔναρ πιθπίο υἱὰθ 

δὰ ΠῚ. ρ. 90 ἃ. ' 
ΟΖ 6. Ζαντουλίᾳ] γετουλίᾳ ΒΟ. ποδῶν 1{ῦ17Ὶ δὲ Ἐπιβέδε "5 

Ρ. 899, 21. πηχῶν δίορῃδηι5 Β'γ. ἴῃ Ταιτοῦλοι. Κρατῖνος] 180 
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᾿ ̓ Δμελμίας 

᾿ Οὐ σχῖνος,, οὐδ᾽ “ἀσφάραγος, οὐ δάφνης κλάδοι. 

Δίφιλος δέ. φησιν ὡς ὃ τῆς χράμβης ἀσφάραγος πδλ ἐγόμε- 
γος ἰδίως Ὄῤμενος, εὐστομαχώτερός ἐστι καὶ εδεχχριτώτε- 
906; ὄψεων δὲ βλαπτίρός. ἔστι δὲ δριμὺς καὶ οὐφητικὸς 
καὶ ἀδικεῖ νεφροὺς καὶ χύστιν. Αττιχοὶ δ᾽ εἰσὶν οἱ λέγον- 
τὲς ὄρμενον τὸν ἀπὸ τῆς κράμβης ἀὐφενν ϑο “Ξοφοκλῆς 

ἸΙχνευταῖς 
Κἀξορμενίξοι.» χκοὺχ ἐπισχολάζεται 

ΤΆΣΙΝ: δὰ ᾿ ΜορῚ 
63 παρὰ τὸ ἐξορούείν χαὶ βλαστάνειν. μάλφ τὰς ἢ δὲ διὰ τοῦ 

τ Ὑριο ἀσπάραγον 
᾿Ασπάραγος ἡγλαῖζεν, ὥχρος ἐξήνϑηχέ τις. 

᾿Πριστοφῶν »Κάππαριν, βληχὼ, ϑύμον, ἀσπάραγον » πίτ- 

τὰν, ῥάμνον, σφακὸν, τύμπανον." “ 
6035. ΚΟΧΑΙΑ͂Σ. Φιλύλλιος 

Οὐχ εἰμὶ τέττιξ οὐδὲ κοχλίας, ὦ γύναι. 
καὶ πάλιν ,,Ἰαινίδες, σχόμβροι, χοχλίαι, κορακῖνοι."“ 

Ἡσίοδος δὲ τὸν χοχλίαν φερέοιχον καλεῖ; καὶ ᾿ἀναξίλας δὲ 
θ ᾿Απιστότερος "αἱ τῶν κοχλιῶν πολλῷ πάνυ, 

οἵ περιφέρουσ᾽ ὑπ᾿ . ἀπιστίας τὰς οἰχίας. ᾿ 

᾿“χαιὸς Ἢ τοσούσδ᾽ “ἴτνὴ τρέφει κοχλίας κεράστας. Ζ 

προβάλλεται δὲ κἂν τοῖς συμποσίοις γρίφου τάξιν ἔχον 
περὶ τῶν κοχλιῶν οὕτως 

“γλογενὴς, ἀνάχανϑος, ἀναίματος ν᾽ ὑγροχέλευϑος. 

Ογδίϊηὶ ἔαρ πιοπέμπι ρα ΡΗγνπίομαυπι Ρ. 110. Τιοῦοοῖς. Οτγαξίπὶ δὲ 
ΤΒΘΟρΡομΡὶ ἴῃ φαάθπι οι 558 πιθπίϊοποπι ἔδλοϊέ Εἰ αδέα ἢ πι5 Ρ. 899, 22. 

ΟΖ ἢ εὐεκχριτώτερος (ΔΒ θοπαβ, ΓΛΌΓΙ εὐεκχριτυκώτερος. 
“Σοφοκλῆς ἴπ  ΒΡαπΟΚΙΣ Ἰοχῖοο ΝΟΡΒΟΟΪΘΟ ἴῃ ὄρμενος. . χάξορμε-- 
νίζει χοῦ] καξορμιενίζειν οὐκ Ἐπιδέαίςἴι5. Ρ. 899, 17. 

03. ἃ. Ἀπερθ απ. νΟΓΒΒ ἐθέγαμπιθίθι 6556 υἱάθέμσ, 80 ῬΟΥΒΟΠΟ 

5ῖο οονγθοίαβ, ἀσπάραγος ἐπηγλαϊζετ᾽ ---, 816. ῥάφανον ἠγλαϊσμένην 

ἘρΒρΡρα5. Ρ. θ8 α. πίτταν) πίτυν Βοάδοιια ὦ ὙΠΘΟρΡ γα βίην 
Ρ- 038, γήτιον δοδνν οί ἢ, ῥάμνον] ῥάφανον Βοάδειι5. σφα- 
κὸν] σφάκον ϑεμυνοῖρη. σφάκελον 1101. - Σ;τύμπεινον] πήγανον Ῥὰ- 

Ἰοοαπιρίαβ. δὲ Βοάδοιι. ὦ γύναι ΒΟΥ, γύναι 1. ᾿ Πσίοδος} 
Ἔο.. 5869. ἱ 

“68 Ὁ. ἮΓ τοσούσδ᾽] οὐ τοσούσδ᾽ ἰοϑπειὶπ 46 Ααιδέ!!, Ρ. 250, 
Αἴτνη Τὶ ἐκ ΜΝΝ, ἀλενη Υ, 
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᾿Δριστοτέλης δὲ ἐν πέμπτῳ περὶ ζώων μορίων φησὶν »Οἱὲ 
χοχλίαι φαίνονται χύοντες ἔν τῷ μετοπώρῳ καὶ τοῦ. ἔαρος" 
μόνοι τε οὗτοι τῶν ὀστρακοδέρμων συνδυαζόμενοι ὥφϑη- 
σαν." Θεόφραστος δὲ ἐν τῷ πε ἑρὺ φωλευόντων ,,Οἱ χοχλίαι 
(φησὶ) φωλεύουσι μὲν καὶ τοῦ χειμῶνος, μᾶλλον δὲ τοῦ 
ϑέρους. διὸ καὶ πλεῖστοι φαίνονται τοῖς μετοπωρινοῖς ὕδα- 
σιν. ἡ δὲ φωλεία τοῦ ϑέρους καὶ ἐπὶ τῆς γῆς χαὶ ἐπὶ 
τῶν δένδρων." ἄγονα δέ τινὲς τῶν κοχλιῶν καὺ σέσιλοι- 

᾿Επίχαρμος 
Τούτων ἁπάντων ἀχρίδας ἀνταλλάσσονται, 

κόγχων δὲ τὸν «σέσιλον. Β. ἄπαγ᾽ ἐς τὸν φϑόρον. 
᾿“πελλᾶς δὲ ““αχεδαιμονίους φησὶ σέμελον τὸν κοχλίαν 
λέγειν. “Ἵπολλόδωρος 'δὲ ἐν δευτέρῳ ἐτυμολογιῶν τῶν χο- 
χμιῶν φησί τινας καλεῖσϑαι κωλυσιδείπνους, 

θ4Ά. ΒΟ480Ι. Τούτων “Ηραχλῆς ἐσϑίειν παραιτεῖται 
ἐν ᾿Δμαλϑείᾳ Εὐβούλου λέγων 

Θερμότερον, ἢ χραυρότε ἐρ0ν»; ἢ μέσως ἔχον, 
τοῦτ᾽ ἔσϑ'᾽ ἑκάστῳ μεῖζον ἢ Τροίαν ἑλεῖγ. 
καγὼ γὰρ οὐ χαυλοῖσιν οὐδὲ σιλφίῳ, 
οὐδ᾽ ἱεροσύλοις χαὶ πιχραῖς παροψίσε. 

5 βολβοῖς τ᾽ ἐμαυτὸν χορτάσων ἐλήλυϑα. 
ἃ δ᾽ εἴς τ΄ ἐδωδὴν πρῶτα καὶ ῥώμης ἀχμὴν 
καὶ πρὸς ὑγίειαν, πάντα ταῦτ᾽ ἐδαινύμην, 
χρέας βόειον ἑφϑὸν ἀσόλοιχον μέγα, 

ἀχροχώλιόν τὸ γεννικὸν, ὁπτὼ δελφάκια 
40 ἁλίπαστα τρία. 

᾿Αριστοτέλης Ηϊκι. Απιπι. Ὑ. 10, 2. Ρ. 197. ϑεῇποιά. μορίων 

δαα. ΒΟ οὲ ᾿αϑβαυθδοπίδηϊ. οαἱ. Ὑ1.. χύοντες) χύονες Β. 

μόνου --- ὄρϑησαν) Ηδδο οχ ἶδτο 1Π. ἄἀθ βϑπϑιδί, δμίπια]. ὁ. 11. 

συνδυαζόμενον) συνδιαζόμενον ΟὮ. 
03 ο. Θεόφραστος) Ψο]. 1. ν. 890. "Ἐπίχαρμος Νοὸὰ 1 ρῖ-- 

Ὁατὶ 564 Αἰεοὶ ρορδέαδθ υϑῦβιιθ 6556 σϑοίθ σοῃϊοὶέ Δ ΘΟ} 5108. Ρ. 

80. ἀνταλλάσσονται) ἀντάλλασσε, παῖ Ἰὰοοθβὶα5. Ῥοίΐογας εὔἂπι 

ἀνταλλάσσετε νοὶ, αυρὰ ΕΥ̓ αν εἶ5 ργοροβιΐέ, ἀνταλλάσσομαι. 

κόγχων Ο, κόχλον Ὁ). κόγχον 1. ᾿Απελλᾶς] 1άθπι, τὲ νἱάσέι, 

αἴᾳαθ ᾿“πόλλας ΙΧ, Ρ. 969... 
03 6. Υ. 9. γεννικὸν {,. γενικὸν Ψ. δελφάκια ΨΠ,. δὲ ελφάχε᾽ 

ΒΟ. Ναοαΐέγαπι ἔευτὶ ροῖρβέ. Ἐοτέαββο ὀπτὸν δέλφακα βου Πνεπάηιν 

Υ. 10. ἁλέταοτα ΒΟΌ οε (αβαυθομίαηϊ, «Ἱιπαστὰ ὙΠ. 
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ἔλλεξις. ἐμφανίζων τὴν τῶν ἡλρονι “πρὸς τὰ ἀφροδίσια 
ἀνναμίν φησε. ὧν 

| ς Πίννας, ΨΝ ᾿ 
᾿ βολβοὺς, κοχλίας, “χήρυχας, ῷ᾽, ἀχροκώλια" 
τοσαῦτα τούτων ἄν τις εὕροι φάρμακα 

Η ἐρῶντι ἑταίρας, ἕτερα χρησιμώτερα. 

Ξέ γαρχος ς 
Φϑίνει δόμος 

ἀσυστάτοισι δεσποτῶν κεχρημένος 
τύχαις» ᾿ἀλά λάστωρ τ΄ εἰσπέπαιχε. Πελοπιδῶν 

| ἄστυτος οἰκος, χοῦτε μρμαδη ϑεᾶς 

5 Δηοῦς σύνοιχος, γηγενὴς βολβ ἱβὸς, φίλοις 

] | ἑφϑὸς βοηϑῶν δυνατός ἐστ᾽ ἐπαρχέσαι" ᾿ 

μάτην δὲ, πόντου κυανέαις δίναις τραφεὶς, 

θά “φλεβὸς τροπωτὴρ;,. πουλύπους, ἁλοὺς βρόχων 

πλεχταῖς ἀνάγκαις τῆς τροχηλάτου κόρης 
| 10 πίμπλησε λοπάδος στερνοδώματον κύτος. 
᾿ς ᾿Αρχέστρατος 
| Βολβῶν χαὶ χαυλῶν χαίρειν λέγω δυβάφοιο 

ταῖς τ᾽ ἄλλαις πάσῃσι παροψίσι. 
θ5. ᾿Ηραχλείδης ὃ Ταραντῖνος ἐν :Συμποσίῳ,,,Βολ- 

βὸς καὶ χοχλίας καὶ φὸν καὶ τὰ ὅμοια δοχεῖ σπέρματος 

άλεξις.) ,,Ετίαβ86 ἐπ Ῥαπιρῆϊα: υἱάο ΓΤ]. Ρ». 356 3“- Ἠεπιβέουμα- 
511.8. - ὦ Πλρτὶ ὠὰ. ᾿ εὕροι] εὕρη Β δὲ 'δογγθοέι5 6. 

603 Γ, ἐρῶντι ΒΟ. ἐρῶνϑ᾽ Ψ ΠΏ) ἐρῶν ἑταίρας χάτερα χρησιμώτερα 

] Ἰλοοθδίαβ ἃὰ ΔηΐΠο]ος. γ0]. ΨΗΙ. ρ. 234. ἀκροχώλια τοσαῦτα. τού- 

| τῶν ὧν τἱἰς εὖροι -- ἐρῶνϑ'᾽ - χρησιμώτερα; Οοναῦκ αὐ Χοποογαΐξθηι 

ν. 134. Ξέναρχος) ἐν Βουταλίωνι, ἀξ τἱάδέαν : οὐι5. ΓΑΒ Ό]8 6 

τὴ ΘΓ ΟΠ ΘΠ ἔδοϊββο Αἰ ποηδθιπ ΤῸ 5ΘΟυπμ0 ΘΌΠΓΟΥ οβὲ δυϊήα5 ἴπ 

Ξέναρχος, αὐ] τἰξο56 Βουκαλίων ἀϊοϊέυτ. Υ. 2. ἀσυντάτοισει ΒΟ. 
εἰ Ὀαπαυθοπίαη!, ἀστύτοιοι 1, οὐ Επβιδεμιαβ ῥ. 1283, 26. ἀσυστιΐ-- 

τοισι ΒΙΟΙΠ οΙἀυ8β. ἴπ ΘΙΟββαγ, δά Λόβοῦν! Αραπι, 1443. ρΡ. 303. 

Ψ, 3. “Ππηελοπιδῶν ἴ,. χαὶ πελοπιδῶν ΒΟΥ. ΡοΞξέὲ “ηελοπιδῶν 

| Τοτίαββα ϑχοιάϊε δ΄, Υ, 4. κοὔτε] χαὶ οὔτε Β. βυσσαίχην Ὁ. 

| ον θοθ δέν βυσαύχην, Ὑιὰδ ἨδΒν ΟΝ ἱπέρυργοξοβ Ρ. 78. ϑεᾶς 
] ΒΟ. ϑεᾷ 1... .Υ. 5. Ζηοῦς Βοιννοῖρἢ. δηοῦν ΒΟ. δηοῖ ΨΙ,. 

] 04 4. Υ. 8. βρόχων Ῥογβοπιβ ἴπ ΔΕ ΒΟΘΙΠαπ6ῖβ Ρ. 234, Τι6σ6- 
θαι βροτῶν. Υ,.9. τροχηλάτου} τροχηλάτης Ὁ. ψ 10. 

στερνοσώματον) στερροσώμωτον ΤΟ ΘΟ 5 δὰ ΡΒΗγν πῖον. Ρ. 170. 

βολβῶν βολβυῶν Ι- τιᾶς τ΄ ἄλλαις πάσησν παροψίσι ΒΟ οἱ 

ΑὙΠΕΝΑΕῦΞ, 1. 1{0 
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εἶναι ποιητικὰ γ, οὐ διὰ τὸ πολύτροφα εἶναι, ἀλλὰ διὰ τὸ 
ὁμοειδεῖς ἔχειν τὰς πρώτας φύσεις αὐτὰς τὰς δυνάμεις τῷ 

σπέρματι“, Δίφιλος ᾿ Οἱ βολβοὶ δύσπεπτοι μέν εἰσι. στο-- 

λύτροφοι δὲ χαὶ εὐστύμαχοι, ἔτι δὲ σμηκχτικοὶ καὶ ἄμβλυν- 
τιχοὺ ὄψεως διεγερτικοί τ᾽ γκὴ μαμομ τὴ ἡ δὲ παροιμίᾳ 
φησὶν 

Οὐδέν σ᾽ ὀνήσει βολβὸς. ἂν μὴ γεῦρ᾽ ἔχῃς. ᾿ 

διεγείρουσι δ᾽ ὄντως αὐτῶν πρὸς ἀφροδίσια οἱ βασιλικοὶ 
λεγόμενοι » οἱ χαὺ χρείσσονες τῶν ἄλλων εἰσί" μεϑ' οὖς οἱ 
πυρροί. οἱ δὲ λευχοὶ καὶ “Πιβυχοὶ σκιλλώδεις" χείρονες δὲ 
πάντων οἱ «Αἰγύπτιοι. : 

00. «42 δὲ βολ βίναι. καλούμεναι εὐχυλότεραι μέν εἶσι 
τῶν βολβῶν » οὐ μὴν οὕτως. εὐστόμαχοι, διὰ τὸ γλυχάζον 

: ἔχειν παχύ τι" καί γε ἱκανῶς εἶσι διὰ τὴν πολλὴν σχλη- 

ρότητα χαὺ εὐέχκριτοι. μνημονεύει δὲ βολβίνης Μάτρων 

ἐν Ἰκϑτο χηαῆρη 

“Σόγκους δ᾽ οὐκ ἂν ἐγὼ μυϑήσομαι αὖθ᾽ ὀνομήνω, 
μυελόεν βλάστημα, χαρηχομύωντας ἀχάνϑαις". 
βολβίνας ϑ', αἵ Ζῆνος ᾿θλυμπίου εἰσὺν ἀοιδοὶ, 
ὡς ἐν χέρσῳ ϑυρέψε Διὸς παῖς ἄσπετος ὄμβρος, 
λευχοτέρας χιόνος, ἰδέειν ἀμύλοισιν ὁμοίας" 

τάων φυομένων ἠράσσατο πότνια γαστήρ. 
ᾷ 67.. Ὅτι Νίκανδρος Μεγαρῆας βολβοὺς ἐπαινεῖ. Θεό- 
φραστος δ᾽ ἐν ἑβδόμῳ φυτικῶν ᾿» ̓ Βνιαχοῦ (φησὶν) οὕτω 
γλυχεῖς εἰσιν οἱ βολβοὶ ὥστε καὶ ὠμοὺς ἐσϑίεσϑαι, ὧσ- 

πέρ ἐν τῇ Ταυριχῇ Χερρονήσῳ. τὰ αὐτὰ ἱστορεῖ καὶ Φα- 

Ι [1 

ἰχ] 

Οαβαυβοπίδηϊ, ταῖς τ᾽ ἄλλαισι παροψίσι πάσαις ἴω. πολύτροφα 

εἶναι ἀλλὰ διὰ τὸ αἀά. ΒΟ. οἐ σαξαυθοπίαπι. οπὶ, Ὑ1.. αὐτὰς 
τὰς ΒΟ, χαὲ τὰς αὐτὰς Ὑ71.. 

04 ν. βολβὸς ἀν] βολβὸς ἐὰν Β. νεῦρ᾽ 14. ᾿λευο Υ. κρείσ-- 
σονες ΒΟ. «ρείττονες Ὑ1.. σκιλλώδεις ΒΟΏ. σκυλλώδεις 1. 

θά ς. Ῥοβέὲ υἱέϊοβυπι χαί γε, αποὰ ἔογέαββθ ἱπ χαὲ γὰρ πιαίδπ- 
ἅσμι, δίᾳυϊ ἃ οχοιά 556. νυἱά θέαι. “παρῳδίαις ΒΟ. παρῳδαῖς ΚΤ. 

Ὑ. 1. Σύγκους) -Σόγχους Βιαποκίαβ᾽ ̓ὰ Απαϊθοεῖϊβ Π. Ρ. 249. 
γ. 5. ἰδέειν Βταποϊκίπια Ἰδίάοηι. ΕΟ ἐδεν, ϑιπι Ππλιπὶ Ἀ18-- 

{Ὁ Ἶ5. γοΥβιπὶ νὰ ΤΡ. ἡ. 1834 ὁ. 

64. ἃ. Θεάφριβτοι μι. Ῥ. νας 18. 8... 261 «΄. ἡρδόμῳῖ 
ΟΡ δέαγ ζ΄, φυτιχῶν Ὁ, Τιορεραξαν φυτῶν. ὥσπερ ἐν 
ΟΡ), ὥσπερ καὶ ἐν Ὑ1,. καϑάπερ ἐν ὙΠοορ να βέιϑ. Φανίας) δδονῖ- 
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μίας. »Έστε, δὲ χαὶ γένος (φησὶ) βολβῶν ( Θεόφραστος 
ἐριοφόρων ; ὃ φύεται ἐν αἰγιαλοῖς. ἔχει δὲ τὸ ἔριον ὑπὸ 
τοὺς πρώτους χιτῶγας, ὥστε ἀνὰ μέσον εἶναι. τοῦ ἐδωδίμου 

τοῦ ἐντὸς καὶ τοῦ ἔξω. ὑφαίνεται δ᾽ ἐξ αὐτοῦ καὶ πόδεια 

καὶ ἄλλα ἱμάτιω"“ (ὡς χαὶ Φανίας φησὶ) .,τὸ δὲ ἐν Ἷν- 

ὁ δοῖς τριχῶδες, ἐστί! περὸ δὲ τῆς τῶν βολβῶν σκευασίας 
(ιλήμων φησὶ ' 

Τὸν βολβὸν, εἰ βούλει, σχόπει 
ὅσα δαπανήσας εὐδοκιμεῖ, τυρὸν, μέλι, 

σήσαμον. ἔλαιον, χκρόμυον, ὄξος, σίλφιον. 
αὐτὸς δ᾽ ἐφ᾽ αὑτοῦ στιν πονηρὸς καὶ πικρὸς. 

Ἡρακλείδης δ᾽ ὃ Ταραντῖνος τοῦ συμποσίου περιγράφων 
τοὺς βολβούς φησι »»Περιγράφειν, δεῖ τὴν πολλὴν βρῶσιν, 
καὶ μάλιστα τῶν ἐχόντων δλκιμόν τι χαὶ γλίσχρον, οἷον 
φῶν; βολβῶν, ἀχροχωλίων, κοχλιῶν καὶ τῶν ὁμοίων. 

: ἐπιμένει γὰρ τῇ κοιλίᾳ πλείονας χρόνους χαὶ ἐμπλεχόμενα 
σιαραχατέχει τὰ ὑγρά. ὡ 

68. ΚΙΧ,Α͂Ι. Καὶ τούτων ἦσαν καὶ ἄλλων ὀρνίϑων 

ἀγέλαι ἐν τοῖς προπόμασι. Τηλεκλείδης. 

᾿πταὶ δὲ κίχλαι μετ᾽ ἀμητίσκων εἰς τὸν φάρυγ᾽ εἶσε- 
πέτοντο. 

“Συρακόσιοι δὲ τὰς κίχλας κιχήλας λέγουσιν. ᾿Επίχαρμος 
Ἷάς τ᾽ ἐλαιοφιλοφάγους κιχήλας. Ἧς μέμνηται τούτων χαὶ 

“Δριστοφάνης ἐν ΝΝεφέλαις, τρία δὲ γένη κιχλῶν “ριστο- 
δ τέλης είναι. ἱστορεῖ" ὧν τὴν πρώτην καὶ μεγίστην κίσθῃ 

πάρισον εἶναι) ἣν χαὶ καλεῖσϑαι ἰξοφάγον, ἐπειδὴ ἰξὸν 

ο΄ Βοθαίαῦ Φωνίας, Θεόφραστος] ἴ,οο0 φοάδπι, ἡ σόδεια καὶ 
ποδειακὰ (Ὁ. ΠΝ ; 

04 6. Φιλήμων] Ῥ, 408. κρόμυο»} κρόμμυον ϑομυνοῖρῃ, 
αἰἴλφιον ἴ,. σἰφνιον Υ.. αὑτοῦ ᾽στιν Βυπιηοκῖι5. αὑτοῦ ᾽στι 15. δοτῖ- 
Ῥορδέιυν αὑτοῦ ἐστι. τοῦ συμποσίου ΒΟ, τῶν συμποσίων ὙΤ1,. 

04 Γ, Τηλεκλείδης] Ιῃη ΑπιρΒίοένοπίθαβ; νυἱᾶς ΨΙ. Ρ. 268 ο. 
᾿Οπταὶ] αὐτόματαιν βοτίρέιπι ΧΙΥ͂. ρΡ. 044 ἢ, φάρυγ ΓΔΡεῖ φά- 
ουγγ΄. «Συρακόσιοι] δοιθεραίιν Συρακούσιοι. ἐλαιοφιλοφά-- “ 
7ους ΒΟῸ 6ἐὲ Ἐλπιδέδεμίιβ ᾿. 1934, 17. ἐλαιοφυλλοφώγους ΥΤ,. 
ἐν Ἱνεφέλαις] Υ. 339. Βι. κρέα τ᾽ ὀονίϑεια κιχηλᾶν. εἶναν ἃπέο 
γένη Ἰδοΐαπι ἐγδηβροβαὶ δυιοίονα Β, ᾿Αριστοτέλης)] Η. Δ. ΙΧ. 18, 
2. Ρ. 436. Δεέίαμξ πᾶθς οχ Διβοηαθο Επβέδεειϑ. Ρ, 947, 8 

Ι Οὗ ἃ: κίσσῃ πάρισον 1,. κιοοηπάφησον Υ. 

105 
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ἐσϑίει" τὴν δὲ τῷ χοσσύφῳ. ἔσην , ἣν ὀνομάξεσϑαι τριχάδῳ 

τὴν. δὲ τρίτην, ἐλαχίστην. τῶν προειρημένων᾽ οὖσαν, ἰλλάδα 
ὀνομάζεσθαι" - οἱ δὲ τυλάδα “λέγουσιν. ὡς ᾿Αλέξανδρος 
ἱστορῖξ ὁ Ὁ Μύνδιος - ἣν καὶ ̓ συναγελαστικὴν εἰναι καὶ 
γεοττεύειν ὡς καὶ τὰς χελιδόνας. Ὅτι τὸ εἰς Ὅμηρον. ἀνα: 

φερόμενον ἐπύλλιον, ἐπιγραφόμενον δὲ ̓ “Ἐπικιχλίδες, ἔτυχε 
υ ταύτης τῆς προσηγορίας διὰ τὸ τὸν Ὅμηρον ἄδοντα αὐτὸ 
τοῖς παισὶ κίχλας δῶρον λαμβάνειν, νλὰν ον Μέναιχμος ἕν 

τῷ περὶ τεχνιτῶν. 

090. ΣΥΚΩΑ.ΙΖΈΕΣ:. ““λέξανδρος ὃ Μύνδιος ἱστορεῖ 
ν ἅτερος τῶν αἰγιϑαλῶν ὑφ᾽ ὧν μὲν ἐλαιὸς χαλεῖται, ὑπὸ 

δέ τινῶν πιρίας" συχαλὶς δ΄, ὅταν ἀχμάζῃ τὰ σῦχα." δύο δ᾽ 

εἶναι γένη αὐτοῦ, συχαλίδα καὶ μελαγκόρυφον. ᾿ἐπίχαρμος 

»»“γλαὰς ἀδανλλήδας “χαὶ πάλιν 
Ἦν δ᾽ ἐρωδιοὶ ΝΣ μαχροχαμπύλαύχενες 

τέτρακές τε σπερματολόγοι χαγλααὶ συχαλλίδες. 
ἁλίσκονται δ᾽ αὗται τῷ τῶν σύχων καιρῷ. διὸ βέλτιον ὄνο- 
μάξοιντ᾽ ἂν δι᾿ ἑνὸς λ διὰ δὲ τὸ μέτρον ᾿Επίχαρμος διὰ 

δυοῖν εἴρηχεν. 

70. ΣΠΙ͂ΝΘΙ. Εὔβουλος 
᾿ἀμφιδρομίων ὄντων, ἐν οἷς νομίζεται ᾽ 

Ὁ 

ἐλλάδα] ἐλιάδα 4511. οχ Ατἰϑέοξοϊο, 

ν ο 
ΘὉ ". Συνκαλέδες 1,. συκαλλίδες Ὑ. αἱγιθαλῶν}Ἵ αἰγιϑηλῶν Β6( Ὁ. 

αὐἰγυθαλλῶν ὙΤ,, ἐλαιὸς ΥἹ, νἱεῖοδο. ἔλαιον ΒΟΒ δεΐαπι νἱεοβῖι. 
πιρίας ὙΠ,, πιρία ΟὉ. πίρια Β. Ψιάδ δῃποέαξίοη 61). Ἵπε 

χάρμος]} Ἐριονατπιὰ Γταρπιθηία αἴογε ἘΠπιβέαξμιβ Ρ. 1110, 58. (παρ΄ 

βΕπιχάρμῳ, ἦν δ᾽ ἐρῳδιοὶ μαχροχαμπυλαύχενες. καὶ, [1]. Ρ. 286}.] ἦν 
δὲ νάρχαι, ἦν δὲ ζύγαιναι, τέτρακές τὲ σπερματολόγοι κἀγλααὶ συκαλ- 

λίδες.) τοβριοιέψαιθ ἢ. 1904, 28. δαπέ δαΐοπι οχ ἽἼ)βας γάμῳ δΒυμιρίᾶ: 
γἱ6 ΙΧ. Ρ. 398 ἀ. . συχαλλίδας ὙΠ... συκαλίδας ΒΟ. Ροβέ 

ἐρωδιοὺὶ ἱπάϊσαν!, Ιου πᾶ πὶ, γ γθ 18 τὲ πολλοὺ ὀχρ! επάδπι οχ 398. 

Τιοροθαέυν ΓΩΔΛΗΟΙΕ, δὶς μαχροχαμπυλαύχενες 398. ἐρωδιοὺς 

μαχροχαμπυλαύχενας Ἐρίομανπιξ πιθπιογαξ Ἐπεί Ρ. 1038, 24. 

τέτραπες) τέτραγες 398. συχαλλίδες ΨΙ,. συκαλίδες ΒΟ. 

05 ο. διὰ δυεῖν ΒΟ. διὰ λλ δυοῖν ΥἹ,. Εὔβουλος} Τπιπιο 

ἘΡΒίρρυβ, οχ δα ἀθγγοπθ μἱ νϑυύβιιβ τοοϊξαπέαγ ΤΧ. ρ. 370 ἀ. 

τϑῖν ᾿Αμφιδῥομίων Ἀχῥαλ ἐνος ἀρῶ Β, νομίς ταν 1. »ομέξη- 
ται Β. ὀνομάζεται Υ. 
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ὀπτᾶν τε τυροῦ. “Χερρονησίτου τόμον, 
"ἕψειν τ᾽ ἐλαίῳ ῥάφανον ἠγλαϊσμένην, 

πον ν εγίγειν. τὰ παχέων. ἀρνίων στηϑύνια, 

5: τίλλειν τε φάττας χαὶ “κίχλας ὁμοῦ σπίνοις; 

ἀ ὁμοῦ τε χναύειν μαινίσιν σηπίδια, 
'σιλοῦν τὲ πολλὰς πλεκτάνας ἐπιστρεςρῶς, 

πίνειν τε πολλὰς χύλικας ἐκ πεν τ 

᾿ ΤΊ. ΚΟΨΙ ΧΟΙ. Νιαόστρατος 7) Ὕ τνος 
Τί οὖν ἀγοράζω; φράζε γάρ. 

Β. μὴ πολυτελῶς, ἀλλὰ καϑιαρείως, δασύποδα, 
ἐὰν περιτύχῃς, ἀγόρασον καὶ νηττία, 

ὁπόσα σὺ βούλει, χαὺ κίχλας καὶ κοψίχους, 
ὀρνιϑάριά τε τῶν ἀγρίων τούτων συχνά. 

᾿ χάριεν γάρ... Ν 
ὃ ἌΡ Ε.Σ δὲ καὶ ΨΑ͂ΡΑ͂Σ ἐν τοῖς βρώμασι καταλέγει 

Ἂ ΤΜέλι, πέρδιχες, 

φάτται, νῆτται, χῆνες, ψᾶρες, 
κίττα, κολοιὸς, κόψιχος, ὄρτυξ, 
ὄρνις ϑήλεια. ᾿ 

Πάντων ἡμᾶς λόγον ἀπαιτεῖς, καὶ, οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἕξεστιν εἰ- 
πεῖν ἀνυπεύϑυνον. Ὅτι τὸ στρουϑάριον παρ᾽ ἄλλοις τὲ χαὶ 
δὴ καὶ παρ᾽ Τυβούλῳ »Περδίχια λαβὲ τέτταρ᾽ ἢ καὶ 
πέντε δασύποδας τρεῖς, στρουϑάριά ὃ οἷον ἐνεργεῖν, 
ἀχανϑυλλίδας, βιττάχους, σπινία, χερχνῆδας, τά τ᾿ αλλ 

ἅττ᾽ ἂν ἐπιτύχῃς."“ 

γ. 2. “Χερρονησίτου] χερροννησίτου ΒΟ, χερσονησίτου Τ,. χεροννησίτου Υ͂. 

τόμον] τόμους 3170. Μ. 3. ἡγλαϊομόένην 1.. ἡγλαϊομένον '. 

θ0ὃ ἀ. Υ. 6. ὅμοῦ] κοινῇ 370. μαινίοιν] τευϑίσιν 3170. 
τ, 7, πιλοῦν] πιλεῖν 370. ἐπιστρεφῶς) ἐπιστρόφως 370. ἐπιστρέ- 

φειν Β. Ψ. 8. εὐζωρεστέρας δομννοῖρι. ἰδοῖϊίθ, πθϑοῖο αΐγαμι 6 Χ 

Ἤτ5. ἂὲ. οχ 377. εὐζωρεστέρους Ὑ1.. Φιλέταιρος) φιλέτινος Β.. 

Ψ.1. γὰρ μὴ 1. γάρ μοι Υ͂. Υ. 2. χαϑαρείως ΟὉ εἰ Οὰ- 
5δ 0 οπίδ πὶ, χαϑαρίως ΨΙ,. Οοπῖ, ΨΗ. μ᾿. 311 ἅ. ΨΠΙ. ν. 309 ἃ. 
δασύποδα ΒΟ. δασύποδ᾽ 1,. δασίποδ᾽ Μ΄. γ. 3. νηττία Β. νήττια Ὁ. 

οἡττί" ΥΙ,. Υ. ὅ. δονιϑάρια Ὁ. ὀρνιϑίων ὙΤ,. Υ. 0. χαρίεν 
γὰρ Οδβδιθοηῖι5. χαίρειν γὰρ οοᾶδχ ϑέθρμαμι δραὰ Οαϑαιθοπιπι. 

χαίρειν ΒΟΌΥΙ.. 

69 6. ψᾶρας “--- Ῥῦρεε ψάρας --- ψάρες 1ῦτ. ἡμῶς ἴ. ἡμῶν Ἦ΄. 

ἐμὰ τέτταρ᾽ ἢ καὶ ἜΜ] λάβετε τέταρ᾽ ἢ πέντε Ὁ. ὑὐτατε" 

ΒΌΘ. ἅτ᾽ ΨΙ,. 
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ἔ 72, ἘΓΚΕΦΑ͂ΖΟΙ ΧΟΙΡΕΙ ΟΙ.. “Τούτων ἡ ἡμᾶς ἐσϑίειν 
οὐχ εἴων οἱ φιλόσοφοι, φάσκοντες τοὺς αὐτῶν. μεταλαμβά- 
γνοντας ἴσον καὶ κυάμων τρώγειν» κεφαλῶν τὲ οὐ τοκήων 
μόνον, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἄλλων βεβήλων. οὐδένα γοῦν τῶν 
ἀρχαίων βεβρωχέναι διὰ τὸ τὰς αἰσϑήσεις ἁπάσας σχεδὸν Ἢ 
ἐν αὐτῷ εἰναι. ᾿Απολλόδωρος δ᾽ ὁ ᾿4ϑηναῖος οὐδ᾽ ὀνομά- 

66 ζειν τινὰ τῶν παλαιῶν φησιν ἐγκέφαλον". χαὺ “Ξοφοκλέα 
γοῦν ἐν Τραχινίαις ποιήσαντα τὸν “Ἡρακλέα ῥιπτοῦντα 
τὸν “Τίχαν ἃς ϑάλασσαν οὐκ ὀνομάσαι ἐγκέφαλον, ἀλλὰ 
λευχὸν μυελὸν, ἐχκλίψονταᾳ τὸ μὴ ὀνομαξόμενον" 

Κόμης δὲ λευκὸν μνελὸν ἐκραίνει, μέσου 
κρατὸς διασπαρέντος αἵματός ϑ'᾽ ὁμοῦ" 

καίτοι τἄλλα διαρρήδην ὀνομάσαντα, χαὺ Εὐριπίδης δὲ τὴν 
᾿Ἐχάβην 'ϑρηνοῦσᾶν εἰσαγαγὼν τὸν ᾿Δστυάναχτα ὑπὸ τῶν 
“Ελλήνων ῥιφέντα φησὶ 

“δύστηνε, κρατὸς ὡς σ᾽ ἔχειρεν ὄσλιας" 

τείχη πατρῷα, «Τοξίου πυργώματα, 
ὃν πόλλ᾽ ἐχήπευσ᾽ ἡ τεχοῦσα βόστρυχον, 
φιλήμασίν τ᾽ ἔδωχεν" ἔνϑεν ἐχγελᾷ 
ὀστέων ῥαγέντων φόνος, ἵν᾽ αἰσχρὰ μὴ λέγω, 

ἔχει δὲ ἐπιστασίαν ἡ τῶν ποιημάτων τούτων ἐκδοχή. καὶ 
γὰρ Φιλοχλῆς τε ἐγκέφαλόν φησιν »»Οὺὐδ᾽ ἂν ἐγκέφαλον 
ἔσϑων λίποι“ χαὶ “Δριστοφάνης ,»ἀπολέσαιμ᾽ ἂν ἐγκεφάλου 

ϑρίω δύο“ καὶ ἄλλοι. λευχὸν οὖν ἂν εἴη μυελὸν εἰρηκὼς 
ο Σοφοκλῆς ποιητιχῶς,, Εὐριπίδης τε τὸ τῆς προσόψεως εἰ- 
δεχϑὲς καὶ αἰσχρὸν οὐχ αἱρούμενος ἐναργῶς ἐμφανίσαι 

0ὅ ἢ, ᾿Εγκέφαλοι] Μυϊέα οχ πος οδρίέε μαβεὲ Ἐπιβέδειιβ Ρ. 707, 
41. ἔσον --- τοκήων] Ῥοδέδο ουϊαπάδηι γοῦΡα : υἱάθ ἀπποίδειϊο- 
ΠΟΠῚ. κυάμων ΒΟ. δὲ Ἐπέδεειβ ν. 707, 42. κυάμους 1. 
πεφαλῶν Ο οἐ 1 υδίαίμί5. χεφαλάς τε Ψ}.. οὐδένα γοῦν ΒΟ, 
οὐδένα οὖν Ψ1.. 

00 ἃ. ἐν Τραχινίαις] '΄. 781. Εὐριπίδης] Ὑτοδά. ν. 118]. 

διφέντα ΒΟ. διφϑέντα ὙΠ. ὥς σ᾽ ἔκειρεν] ὡς ἔκειρεν Ο, 
60 ΡΝ. τείχη πατρῷα 1.. τύχη πατρώω Ὺ. ἐκχκγελᾷ ἴω ἐχγε 

ῥαφέντων Ἰῖδιῖ. Οοτγνθοῦιπι οχ Ἐπτριάθ δὲ Ἐπβέδεῖο. ἐγκέφαλον 
ἔσϑων λίποι ΒΟ. ἐγκέφαλόν γ᾽ ἔσϑων λίποι 1.. ἐγκεφάλου γ᾽ ἔσϑω λέ- 

πος Ψ. Ἐπρίαιῃϊυ5 Ρ. 757, 40. τῷ εἰπόντι ὡς οὐδ᾽ ἄν ἐγκεφάλων 
ἔσϑων λίπη. ᾿Αριοτοφάνης) Ἀδπᾶγ, γ, 134. ἀπολέσαιμ᾽ ἀπο-- 
λέσοιμ᾽ Β.. 
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ἐδήλωσεν ὡς ἐβούλετο. ὅτι. δ᾽ ἱερὸν ἐνόμιζον τὴν κεφαλὴν 
δῆλον ἐκ τοῦ καὶ κατ᾿ αὐτῆς ὀμνύειν καὶ τοὺς γενομένους 
ἀπ᾽ αὐτῆς πταρμοὺς προσχυνεῖν ὡς ἱερούς. ἀλλὰ μὴν καὶ 
τὰς συγχαταϑέσεις βεβαιοῦμεν τῇ ταύτης ἐπινεύσει, ὡς 
χαὶ δ᾽ Ομηριπὸς Ζεύς φησιν 

Εἰ δ᾽ ἄγε τοι κεραλῇ ἐπινεύσομαι. 
73. Ὅτι εἰς τὸ πρόπομα χαὺ ταῦτα ἐνεβάλ λοντο, πέπερι, 

ἃ φυλλὶς, σμύρνα, χύπε ξίρον; μύρον. “4 γύπτιον. Ἀντιφάνης 
᾿Εὰν μὲν ἄρα πέπερι φέρῃ τις πριάμενος, 
στρεβλοῦν γράφουσι τοῦτον ὡς κατάσχοπον. 

πάλιν Ἅ 
Νῦν δεῖ περιόντω πέπερε καὶ χαρπὸν βλίτου 
ζητεῖν. 

Εὔβουλος 
Κόκκον λαβοῦσω κνίδιον, ἢ. τοῦ πεπέριος, 
τρίψασ᾽, ὁμοῦ σμύρνῃ διάπαττε τὴν ὁδόν. 

᾿δφελίων 
«ἀιβυχὸν πέπερε χαὶ ϑυμίαμα, βιβλίον 
ΤΠΠλάτωνος ἐμβρόντητον. ᾿ 

9 Νίχανδρος Θηριακοῖς 

Ἢ καὶ λεπτοϑρίοιο πολύχνου φὐλλ α χονύζης, 
σπολλάχε δ᾽ ἢ πέπερι κόψας νέον, ἢ ἀπὸ Μήδων 

χάρδαμον. 
“ , ν ’, 

Θεόφραστος ἐν φυτῶν ἱστορίῳ ,,7ὺ πέπερε καρπὸς μέν 

θ6 «. ἀπ᾽ αὐτῆς ΒΟ). ὑπ᾽ αὐτῆς Ὑ1. βεβαιοῦμεν ΒΟΏ. 

βεβαιουμένας 1... Εὶ δ᾽ ἄγε] ΤΠιαά, «, 524. 

606 ἃ. φυλλὶς ΒΟΒ. φύλλης ὙΙ,. "βὰν μὲν] Γρτι “Αν μὲν. 

φέρῃ τις] Τιοροραΐίυν τὸς φέρῃ. Τιρτοταπι βου ραιναπι αὶ ἀεξοπάογο 
γψοϊεέ, οἱ πριάμενος ἐογαμχθεσὶ ἱπιεαπι Παθαπᾶαπι ουῖέ. γράφουσι] 
γράφῃ. ΟΠ, γράφῃ σὺ ϑοῖμν δἰρῃ. περιόντα] δου! οθδέιν περειόντα. 
Ψιᾶς Ῥοτβοπυπι δὰ Ατἰβίορῃ. γ 6βρΡ. 1020. ρ. 140. κνίδιον ΥἹ,. 
χνίδειον ΒΓ. πεπέριος Τ,. πεπέριδος Ψ, ᾳυοᾶ ἴπ Ο 5ΒΌΡΟΙ πεπέ- 

ρίος βουιρίμπι. διάπαττε Τ,. διαπάτει Ψ. πέπερι καὶ ϑυμέία- 

μα, βιβλίον Ἑ ουρῖι5 Επιοηᾷ. νο]. 1. Ρ. 4589. Ιμορουδίιγ πέπερε,. ϑυ- 
μίαμω καὶ βιβλίον. καὶ βίβλον Ὁ. 

ΟΟ 6. Θηριακοῖς) ϑηριακῶν ΒΒ. ετ5. 870. πολύχνοι] πο- 
λύχναο Β. κονύζης Ὁ). κονίζης ΥΤ,. δ᾽ ἢ 1.. δὴ Ον. 
πέπερι) πέπεριν Ν᾿ιῤαπάοι. Ψ1ὰ6 αάἀ ΠΙ. Ρ. 120 ". ἐν φυτῶν ἵστο- 
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ἐστι, διττὸν δὲ αὐτοῦ τὸ γένος" "τὸ μὲν στρογγύλον, ὥσπερ 
ὀρόβου, κέλυφος ὑπέρυϑρον, τὸ δὲ πρόμηκες, μέλαν, σπερ- 

μάτια μηκωγικὰ ἔχον. ἐσχυρότερον δὲ πολὺ᾽ τοῦτο ϑαϊέρου" 
ϑερμαντιχὰ δὲ" ἄμφω". διὸ χαὶ πρὸς τὸ χώνειον. βοηϑεῖ 

ἢ ταῦτα.“ ἐν δὲ τῷ περὶ. πνιγμοῦ. γράφει: »Ἡ δὲ “τούτων 
ἀνάχτησις ὕξους ἐγχύσει χαὶ πεπέριδος, 2) κνίδης χαρπῷ 
τριφϑείσης“ τοῦτο δ᾽ ἡμᾶς τηρῆσαι, δεῖ, ὅτι οὐδέτερον 

ὄνομα οὐδέν ἔστι ΡΒ τοῖς “βλλησιν εἰς α λῆγον εἰ μὴ 
μόνον τὸ μέλι. τὸ θρι πέπερι χαὶ χόμμι καὶ κοῖφι ξενικά. 

τί. ΕἸ Ζ241ΟΝ. Πρ δονσνν ἐλαίου μνημονξύει “Δντιφά- 
γῆς 1) .Αλε εξις 

Οὐξθδν δέ! σοι 
τοῦ λευχοτάτου πάντων ἐλαίου ΣΣαμιαχοῦ 
ἔστιν μετρητής. 

67 Καριχοῦ δὲ ᾿Ωφελίων᾽ ,) Ελαίῳ Καρικῷ “ἀλείφεται." ΔΔμύν- 
τας ἕν σταϑιμοῖς 11ε ἑρσικοῖς φησι" » Ῥέρει Σὰ ὄρη τέρμινϑον 

καὶ σχῖνον χαὶ χάρυα τὰ Περσικὰ, ἀφ᾽ ὧν ποιοῦσι τῷ 
βασιλεῖ ἔλαιον πο δὶ ς Κτησίας δ᾽ ἐν Καρμανίᾳ φησὶ γί- 
γέσϑαι ἔλαιον ἀχάνϑινον, ᾧ χοῆσθϑαι βασιλέα" ὃς καὶ 
καταλέγων ἐν τῷ περὶ τῶν κατὰ τὴν «Τσίαν φόρων [τοὐτῳ] 
βιβλίῳ πάντα τὰ τῷ βασιλεῖ παραδχευαζόμεένα ἐπὶ τὸ 
δεῖπνον οὔτε -πεπέρεως μέμνηται οὔτε ὄξους, ὃ μόνον ἄρι- 
στὸν ἔστι τῶν ἡδυσμάτων. ἀλλὰ μὴν. οὐδὲ Δείνων ἐν τῇ 

Ὁ Περσικῃ πραγματείᾳ" ὅς γέ φῆσι χαὶ ἅλας ᾿μβωνιακὸν 
ἀπ᾿ Αἰγύπτου ἀναπέμπεσθαι βασιλεῖ χαὶ ὕδωρ “ἐκ τοῦ 
Νείλου. ἐλαίου δὲ τοῦ ὠμοτριβοῦς καλουμένου μνημονεύει 

᾽, ΕἸ - ἣ - ΄ 3. καὶ , , 
Θεόφραστος ἕν τῷ περὶ ὀδμῶν φάσχων αὐτὸ γίνεσθαι ἐκ 

οἰ} ΕΧ. 20, 1. ν᾿ 826. ὥσπερ ὀρόβου, κέλυφος ὑπέρυϑρο»͵Ἵ Οοτ- 
τῖρο εχ ὙΠοορμγαβέο ὥσπερ ὄροβος, κέλυφος ἔχον ὑπέρυϑρον.. 

περὶ πνιγμοῦ) Νο]. Ψ. ν. 190. ἫΝ ᾿ 

600 ἢ, χκοῖφι] Ὑι46. δπποίαδεοηθπῆι. σαμιακοῦ Ὁ οὲ θάβαιθο- 
πίδηϊ. σαμικοῦ Ψ]., σαμιαχοῦ ΟΠ οὐ Οδβαιθοηίδηὶ. σαμικοῦ ΨῈ»- 

ΟἿ ἃ. ἀλείφεται ΒΟ. ἀλείφετο Ὑ1. (φέρει) φέρη β΄. ΕΞσχ- 
νον ΟΠ. σχίνον ὟΙ,. βασιλεῖ] βαρεῖ Β. Κτησίας) Ἐδάδπι 6Χ 
Οἰδϑία γυϑέξ!τε Εἰιδέδ ἢ πι5 Ρ. 1552, 30. τούτῳ ΒΟΒΡ. τρίτῳ Ὑ1..- 

Ο7 ν. ᾿μμωνιακὸν 1, σοηϑοπίϊθηξο Εςπιπέδ 6 Ρ. 1800, 2. ἄμμω- 
ψιακοὺς ΨΥ. μνημονεύεν ΒΟ. μέμνηταν Ὑ]1., Θεόφραστος) ὟΟΪ. 
1.». 738. 
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τῶν φαύλων. ἐλαϊῶν καὶ ἐξ ἀμυγδάλων. τοῦ δὲ ἐν σημοῷ 
γινομένου ἐλαίου ὡς διαφόρου μνημονεύειν. ΕΣ 

Ἔν Θουρίοις τοὔλαιον, ἐν Γέλᾳ κίον 
75. ΓΑ͂ΡΟΕΣ ᾿Κρδτῖνος ἃ Ὁ 
Ὁ τάλαρος᾽ ὑμῶν. 'διάπλεως ἔσται γάρου. 

μονα ας γ» ̓ἩΡηιοἈ δ ϑὴ τὴν μων. “ἰοὺ τ κου 

σαπρῷ )άρῳ ᾿βάπτονεες ἀποπνίξουσί δέδο! ὄν: ὑδὲχ ἀρόννε 
χόν μοῦ τοὔνομα “ἰσχύλος δηλοῖ της δὰ αὶ τὸν ΟΝ 
γάρον." ϑωρῶς, τ ἀ βιω 

70. ΟἿ τΌΣ; Τοῦτο. ἐόνον" ὑψτέρο ἢ τῶν ἡλρδδνρ οτα 
ἦδος καλοῦσι. κάλλιστον δ᾽ ὄξος εἶναί φῆδι Χρύσισϊπὸς 

ὁ φιλόσοφος τό τε «ἀἰγύπτιον καὶ τὸ Κνίδιον. “Ἱριστοφά- 
νης δὲ ἐν Πλούτῳ φησὶν .. Οξει διέμενος “Σφηττίῳ. κο  γγ:, 

δυμὸς δ᾽ ἐξη)δύμενὸς τὸ ,ἰαμβεῖόν φήσιν σῶς, διότι οὗ 

πεν οα ὀξεῖς." μνημονεύει δέ που καὶ τοῦ ἐκ .Κλεωγῶν 
ξους ὡς διαφόρου ᾿Εν δὲ Κλεωναῖς ὀξίδες εἰσίς, χαὺ 
Δίφιλος ᾿ 

Δειπνεῖ τε χαταδὺς πῶς δοκχέϊο᾽ «Ταχωνικῶξ, ὁ ; 

ὄξους δὲ κοτύλην. Β. πάξ. Α. τὶ παξ; ὀξὶς έτρον. 
χωρεῖ τοσοῦτο τῶν Κλεωναίων. 

Φιλωνίδης Τὰ χαταχύσματ᾽ αὐτοῖσιν ὄξος οὐχ ἔχει.""- 

ὃ δὲ Ταῤᾶντῖνορ' “Ἡρακλείδης, ἐν τῷ :Συμποσίῳ αν »" Τὸ 
ὕξος τινὰ τῶν ἐχτὸς συνιστάγει, παραπλησίως δὲ χαὶ τὰ 
ἐν κοιλίᾳ, τὰ δ ἔν τῷ ὕγχῳ διαλύει, δια τὸ δηλονότι δια- 

ἰφούχων ΒΟΡΥ. ὐρδῳ δ δέ. ε Ὑποορινναδέασ,, οἱ φούλαιον ἂν] τοὔ- 
στῶν: καὺ ἔν Β. - φακῆ Ν. φαχή θ45}. 6οἐ.1,.:: αἱ ιν κἐἢ 

᾿ 67 6. ὑμῶν ΒΟΌ: ἡμῶν ὙΙ,. ὑμῖν ῬΟΙαΧ ΥἹ, 685. εὐ άνεμο-- 
τα --- “Σοφοκλῆς ἀἀἅ. “1... ὁπ. ΥΨ΄. Τριπτολέμῳ] τριπτολέμου Β. 

ἜΤ. 4, ν. 657. Βν. Ψογβαπι ᾿πέρδτιαπι βογνανυ! ΡΟ χ ΥἹ, 6. 
Ἔν ἀοῖού δον δ ἢ. ̓ς Αἰσχύλος] Τὰ Ῥγοΐεο βαϊνγίοα : νἱ46. Ἡνοδίᾶ- 
ὨὰΠΙ περὶ 'μονήρους λέδεώξο Ῥ..30,.19.ὲ "ρὸν ἐχϑύων γάρον 5ἴηδ β8ογῃ- 

ῬΈΟΥΙΒ. ποπιῖπθ ἈΠ οτε Ἠοτοάΐδημ5 Ῥίογβοπίὶ ρ. 437. ᾿ῆδος 6 ἀ- 
ΒΔΌΒΟΠΙΒ. ΕΟΡΥῚ εἶδος, . ἡτὸ 

07 ἃ. ἐν Ζ]λούτῳ)] Ψ. 720. καὶ τοῦ ἐκ Τι. χαὶ τῶν ἔπ: 
Κλεωναῖς) Ἀλεωναΐαν σαδαῦθοπιθ. ὀξίδες σαβαυμοπιβ. ὀξύτιδες ὙΠ. 
ὀξίτιδες Β. καταχύσματα {ὐϊπιδεγ οχι 8. 6886 νυἱἀ θέ. 

Ὁ7 6. τὰ δ᾽ ἐν ΤΑ θοδμρί5. Τἰργὶ τὰ ἐν. 

[ 
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φόρους. ἐν ἡμῖν “μίγνυσθαι χυμούς.“ ἐθαυμάζετο δὲ χαὶ 
τὸ 4εκελικὸν ὄξος. “Ἅλεξις 

Κοτύλας. τέτταρας 
ἀναγκάσας μεστὰς ἔμ᾽ αὐτόϑεν. σπάσαι 
ὄξους 4εκελικοῦ. δι᾿. : ἀγορᾶς μέσης. ἄγεις. ΝΑ ἷ 

λεχεέον δὲ ὀξύγαρον διὰ. τοῦ ὃ. καὶ. τὸ. δεχόμενον. αὐτὸ 
ῖ. ἀγγεῖον ὀξύβαφον" ἐπεὶ χαὶ «Τυσίας ἐν τῷ χατὰ ᾿Θεοπόμ- 
που αἰχίας εἴρηκεν 4, γὼ δ᾽ ὀξύμρδα πίνω." οὕτως, οὖν 
ἐροῦμεν καὶ ὀξυρόδινον. Ἶ 

77. Ὅτι ἀρτύματα εὕρηται. βαριά: “Σοφουκλεῖ Καὶ βο: 
ρᾶς ἀρτύματα.“ ᾿καὶ παρ΄. «Αϊσχύλῳ.. »»“]αβρέχεις ταρτύ-: 
ματα χαὺ Θεόπομπος δέ φησι ,»Π]ολλοὶ μὲν ἀρτυμάτων 

μέδιμνοιγ πολλοὶ δὲ σάκχοι χαὺ ϑύλαχοι βιβλίων, χαὶ τῶν 
ἄλλων ἁπάντων τῶν χρησίμων πρὸς τὸν βίον." τὸ δὲ ῥῆμα, 

68 κεῖται παρὰ τοροαλβὺ » ἐγὼ μάγειρος ἀρτύσω σοφῶς." 
Κρατῖνος , 

Τλαῦχον οὐ πρὸς. παντὸς χκ ἐστὶν ἀρτῦσαι καλῶς. 

Εὔπολις 
Ὄψῳ πονηρῷ πολυτελῶς ἠρτυμένῳ. 

ὅτι ἀρτύματα ταῦτα καταλέγει ποὺ ᾿Αντιφάνης 
᾿Αστάφιδος, ἁλῶν, σιραίου, σιλφίου, τυροῦ, ϑύμου, 

δεχελικὸν ΒΏ), δεκελεικὸν ΟΥ̓́...  πχοτύλας τέτταρας Βτγιιποκία5. Εν 
τέτταρας κοτύλας. μεστὰς ἔμ αὐτόϑεν Βγυιποκία5, ΓΑΡΡΙ μὲ μεστὰς 
αὐτοῦ. δεκελικοῦ ΒΟΉ. δεκελεικοῦ ΥΤ,. ἄγεις] ἄγειν Ὁ. 

ὀξύγαρον Τιονϊ πα ἀρὰ (αβαυθσπιμη." δξὺ γὰρ ΒΡῪ Δ. ὅτε γὰρ Ὁ. 
67 ἢ, αἰκίας Τ,. ἀλκίας Κ΄. Σοφοχλε Δπεϊδιἐοἰδέα ΒΟΚΙΚΟΙῚΙ 

Ρ. 82, 32. ἀρτύματα: οὐχ ἡδύσματα. Σοφοκλῆς Φαίαξιν, αυὰ 

δἄϊάοτας Βιυποκίαβ ἴῃ Ιοχίοο ΒΟρθοοῖθο ᾿. 711... Θεόπομπος] 
1ὰ ἀπδογιρίίοπ ἐεϊπουῖδ᾽ ΧοΥχὶβ ἴθ Δορυρίαπι: νἱᾶθ οπριη. 4α 

δα] τέ. ΧΙ.ΠΙ, 2. ὉΣ πὐυ!α ὁχ ποο ἹΒΘΟρΡομπιρὶ ἸοοῸ αἰγοιυτιπέιιν, 
«πολλοὺ Ὑ]» οὐ μοπρίπιιβ.. πολλὰ ΒΟ. Ὲ ἀρτυμάτων Τιοηρίπυβ. ἀρτύ-- 
ματος ὙΠ., ἀρτύματα ΒΟ. ἴΙ͂ὰχ Ο γοῦθὰ δἰο ἀϊβεϊποία, πολλὰ μὲν 
ἀρτύματα. μέδιμνον πολλοὶ δὲ --- γοοίθ,, 51 μέδιμνον 4616088. ϑύλα- 
κοι] ϑύλωκες Ο οὐπὶ πιοπᾶδθ ποέδ. βιβλίων) Αρυὰ Ιμοπρίπαμι 
πολλοὶ δ᾽ οἱ (δὲ) θύλακον καὶ σάκκοι καὶ χάρται βιβλίων καὶ τῶν ἄλλων 
ἁπάντων χρησίμων. παρὰ «“οφοκλεῖ] παρὰ Σοφίλῳ (ἴπιπιο ΣΣωφίλῳ) 

ἔν ᾿Ανδροχλεῖ ΨαΙοκοπατῖιι5 δριιὰ Βγιπροκίαμι. ἴπ ἰθχῖοο δορίοο!θ0 

ἐπ ἀρτύματα. 

08 ἃ. γλαῦχον οὐ ΒΟ). γλαύκῳ, οὐ ΥἹ,. Ῥοϑέ παντὸς ἱπάϊοαν! 
Ἰδοιηδηι. Ρογβοπιιβ ἄνδροός ἐστιν. Αντιφάνης} Ἰπμουοδάε : νἱἋ6 
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σησάμου, νίτρου, χυμίνου, καὶ καὶ αὶ ὀριγάνου, 
βοτανίων, ὄξους, ἐλαῶν, εἰς ἀβυρτάκην χλόης, 
καππάριδος, φῶν, ταρίχους, καρδάμων, ϑρίων, ὁποῦ. 

τι οἴδασιν οἱ παλαιοὶ τὸ «Ἀιἰϑιοπιχὸν καλούμενον κύμι- 
νον. ἽὍτι εἴρηται ἀρσενικῶς ὃ ϑύμος καὶ ὁ ὑρίγανος. ᾿ἄνα- 
ξανδρίδης ' 

᾿Δσφάραγον σχῖνόν τὲ τεμὼν καὶ ὀρίγανον, ὃς δὴ 
ἀὐδωλρς τὸ τάριχον ὁμοῦ μιχ δὴ κοριάνγῳ. 

Ἴων 
τς μἀὐτὰρ ὃ γ᾽ ἐμμαπέωᾳ τὸν. ὀρίγανον ἐν χερὺ χεύϑει. 
ϑηλυχῶς δὲ Πλάτων ἢ Κάνϑαρος. 

Ἔξ “ρχαδίας. τοι δριμυτάτην ὀρίγανον.. δὰ 
δυδετέρως. δ᾽ ᾿᾿πίχαρμος χαὺ ᾿Αμειψίας. τὸν δὲ ὑύμον 
υνὰς Νίχανδρος ἐν ἹΜελισσουργικοῖς. ΟΝ 

.78. Ὅτι τοὺς πέπονας Κρατῖνος μὲν σικυοὺς βόλμαις 
τίας χέχληχεν ἐν ᾿Οδυσσεῦσι,, Πώποτ᾽ εἰδές. μοι τὸν ἄνδρα, 
παῖδα “1αέρτα φίλον, ἐν. Πάρῳ. σικυὸν μέγιστον σπεέρμα- 
τίαν ὠνούμεγον;““. Πλάτων “Ζαΐῳ 

Οὐχ ὁ ὁρᾷς ὅτι 
ἃ μὲν ““έαγρος, Πλαύχωνος ὧν. μεγάλου γένους - 
" κόκκυξ ἡλίϑιος περιέρχεται, 

σικυοῦ πέπονος εὐνουχίου χνήμας ἔχων, 
᾿φναξίλας 

ἣ Τὰ δὲ σφύρ᾽ ᾧδει μᾶλλον ἢ σικυὸς πέπων. 

Ῥο]]αοοπι ὙἹ, 66. αᾳαΐν, 2. 3, αἴογέ, Ψ. 2. νίτρου] λέτρου Ῥοϊ- 
1υχ, μδούπατπι Θχρὶθέ ῬΟΠχ δἀάιἐ9 ῥοῦ, μέλιτος. Υ. ὃ. 
βοτανίωνἿ βατανίου ῬοΙΙυχ. ἐλαῶν] ἐλαίου ῬΟ]]αΧ, ἀβυρτά- 

, χη»} ἀχυρτάκην Β, Μ΄. 4. ταρίχους ΒΟ, ταρίχων ΥἹ,. 
᾿ 68 Ρ. ᾿ἀναξανδρίδης] ἘξγτιοΟ]. Μ. ». 630, 49. ἀρσενικῶς δὲ ὃ δρί- 

γανος παρὰ ᾿᾿ναξακδρίδῃ, ἐν Φαρμακομάντει, τεμὼν ΟδΒδιθοπι85. 
Τοροθαΐαν τέμνων. - τὸ τάριχον] τὸ τάριχος Ἐπιδίαί 5. Ρ. 1148, 
20. μιχϑεὶς κοριάννῳ ἘΠιδέαίῃϊα8. ν᾿ ' ἀβονσκο γ, μὲ 
κοριίννῳ Β. ἐν χερὴ] ἐν χειρὶ (Ὦ,᾿ ἢ ̓ ξ ΒΟΌ, ἢ ἐξ Ψ1.. ἐξ Ἐπδέα- 
ἐγ Ρ- 1148, 27. τοῦ Ῥογβοπυβ. Πρ τὶ οὕτω. οὐδετέρως 
δ᾽ Β. ΑΡοτγαὲ δ᾽. 

08 ο, ἡΜελισσουργικοῖς) μελισσουργικὴ Β. εἶδές μοι} εἶδες, εἰπέ 
«ον Ὁ ΔΒΔΌΒ ΟΠ. πώῖδα Εσαγάξιι5. Εἰ Υ1 παῖ. ῬΙαίοη β ν. 1. 
ὅτι ὃ Β. Τιορουαξιν ὅθ᾽ ὅ. ν. 2. μὲν «““Ζέαγρος Μίοϊπεκία5. [ω0- 
δοθαίαν ΠΠελέαγρος. περιέρχεται 1.,. περιέχεναν '.. 

08 ἅ, σφύρ᾽} δορίθοθαξαν σφυρὰ, ΑἰΠΗΐΕ πὰπο νουβαπὶ Επιϑέα 
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Θεόπομπος , 
Μωλϑακωέρα “ 

πέπονος “σικζϑου Ἀδι γέγονε. ἀΑτν Σ 

Φανίαξ" »» Βρωτὰ μὲν" ἁπαλὰ τῷ ἐπικωρπίῳ, σικυὸς αὶ 
πέπων" ἄνευ.τοῦ “σπέρματος, πεττόμενον δὲ τὸ περικάρπιον 

μόνον. χολοχύντῃ δὲ ὠμὴ μὲν ἄβρωτος, ἑφϑὴ δὲ καὶ ὑπτὴ 
βρωτή. φ Διοκλῆς. δ᾽ δ᾽ Καρύστιος ἐν “πρώτῳ. ̓ Ὑγεινῶν φη- 

ὁ σιν ἑψωνὰ ἡ ἕίγρία εἰϑὰϊ. ϑρίδακα, ταύτης" πρατίστην τὴν 
μέλαιναν, κάρδαμον, ἀδριανὸν, σίναπυ, χρόμιμυον, τούτου 
εἶδος᾽ ̓ἀσχαλώνιον" καὶ. γήτξιον γ σκόροδον, ̓ φύσιγγερ, σικυὸς 

πέπων, μήκων. καὶ μετ᾽ ὀλίγα ,,0 πέπων δ᾽ ἐστὲν εὐχκαβ- 
διώτερος καὶ εὐπεπτότεροξ. ἑφϑὸς" δ᾽ ὃ σιχυὸς ἁπαλὸς, 
ἄλυπος, οὐρητικχός. δ᾽ δὲ πέπων ἐψηθεὶς ἐν μελικράτῳ δια- 

χωρητιχώτερος.“ :Σπεύδιπῆος. δ᾽ ἐν τοῖς θμοίοις τὸν πέ-" 

πονὰ ᾿Χαλεῖ σιχύων". Διοκλῆς δὲ πέπονα δνομάσὰς οὐχ ἔτι 

χαλεῖ σικύαν" χαὶ ὃ Τπεύσιπποξ δὲ "σιχύαν εἰπὼν πέπογει 
ἔ οὐχ ὑγνομάζει." “Δίφιλος δέ φησιν ,», Θ᾽ πέπον εὐχυλότερός 

ἐστι χαὶ ἐπικρατητικός. κακοχυλόξερος δὲ; ὀλιγότροφος δὲ 

χαὶ εὔφϑαρτος. καὶ εὐεχκρειτώτερος." 
79. ΘΡΙΔΑΞ. Ταύτην ᾿Δττικοὶ ϑριδαχίνην χαλοῦσιν. 

᾿Επίχαρμος »»Θρίδακος ἀπολελεμμένας τὸν καυλόν." ϑριδα- 
69 χκινίδας δ᾽ εἴρηχε Στῤάττις ,, Πρασοχουρίδες, αἵ χκαταφύλ- 

λους ἀνὰ χήπους πεντήχοντα ποδῶν ἴχνεσι βαίνετ᾽ ἐφα- 
πτόμεναι ποδοῖν σατυῤιδίων μαλροχέρχων χοροὺς ἑλίσσου- 

Ἐπῖι5 ρ. 211,14:  μαλϑθακωτέρα ΒΟ εἐ Ἐπϑέδειαβ Ρ. 211; 15. 
ἀιλακωτέρα ΨΙ,.. Π᾿ γέγονε] γέγονας Ἐϊπιδέατηταβ. ΠΟ Φανίας] δοΓῖί- 

Ὀεθαίαν Φαινίας. Ἐς Ῥῃαπίασ ὙΘΥθ15 μΊυγα οχοι 586 υἱδοπέαυγ: νυἱάς 
δηποΐαέϊοποπι. ὀ ἐπικαρπίῳ 1.. πικαρχίῳ Ψ. ᾿πικαῤπίῳ Β: αὐδε ἴοτ- 
᾿ΕλΒ56΄ Ἔχ περικαρπίῳ ἀερταναξᾶ, Ἐ σικυὸς Ὑ ὺῦς 1,. ᾿ἑψανὰ 
᾿ ΟΠ ν ΙΒ ἢ. δου αξυν ἕψανα. ᾿ ᾿ τόπῳ 

Θ8 6. εἶναι ϑρίδακα ὼῺ. Ἔ εἰηδιϑοίδαχα νυ" ἀδριανὸν ᾿ς 
γὸν Ὁ. χκορίαννον ὉΟαϑαυθομπαβ. ἡ κρόμμυόν ΒΟΡ: κρόμυον ΨΙ,. 
φύσιγγες, σικυὸς πέπων; μήκων} φύσιγγας, συκυὸν πέπονα, μήκωνα 
δομννεῖβα, 

68 ἢ. ἐπικρατητικός) ἐπιχεραστικὴς ἘΔ] ΘΟΔΠΡ᾿08. καχοκυχόλε- 
ρος δὲ ἀοῖοες Βομννοῖση. ΗἹο φαοααα δ]ταπῖα Ἔχοι 1556 υἹἱἀ θέα, 

9 ἃ. καταφύλλους ΨΑΙΟΚοπαγία5 Π᾿δένν. Ευτῖρ. Ρ. 231. 1ῖδ νι 
κατ᾽ εὔφυλλούς. βαίνετ᾽ ἐφαπτόμεναι ΒΟ). βαϊνουσ᾽ τ᾽ ἐφαττόμε-- 
“ἀν Ὕ. βαίνουσί τ᾿ ἐφαπτόμαγναν Ὦω, σατυριδίων) σατυρίδων Β. 
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ἌΝΕΜΟΝ ὲ ; ᾿" 
σαι παρ᾽ ὠκίμων πέταλα καὶ “Ξδριδακινίδων εὐοσμων τὲ 
σελίνων.“ Θεόφραστος δέ φησε ἡ Τῆς ϑριδακίνης ἣ λευχὴ) 
γλυχυτέρα καὶ ἁπαλωτέρα. γένῃ δ᾽ αὐτῆς τρία, τὸ πλα- 

τύχαυλον χαὶ στρογγυλόχαυλον χαὶ τρίτον τὸ ““Ζακωνιχόν. 

αὕτη δ᾽ ἔχει τὸ μὲν φύλλον σχολυμῶδες, ὀρϑὴ δὲ καὶ 
εὐακυξὴς ἀπαράβλαστές ἐστιν ἐκ τοῦ καυλοῦ. τῶν δὲ πλα- 

τέων οὕτω τινὲς γίνονται πλατύζαυλοι, ὥστ᾽ ἐνίους καὶ 

ϑύραις χρῆσϑαι χηπουριχαῖς.“ τῶν δὲ καυλῶν αμ τ χο- 
λουσϑέντων ἡδίους τοὺς παλιβλαστεῖς εἶναι. 

80. Νίκανδρος δ᾽ ὃ Κολοφώνιος ἐν δευτέρῳ Τλωσσῶν 
βοένϑιν λέγεσθαί. φησι. παρὰ “Κυπρίοις ϑρίδαχα, οὗ ὁ 
"ἄδωνις καταφυγὼν ὑπὸ τοῦ χάπρου διερϑάρη. ἄμφις τε 
ἕν Ἰαλέμῳ φησὶν ) 

: Ἐν ταῖς ,ϑριδακίναις ταῖς χάχιστ᾽ ἀπολ ουμέναις, 

ἃς εἰ φάγοι τις ἐντὸς ἑξήκοντ᾽ ἐτῶν, 
ς΄ ὅπότε γυναιχὸς λαμβάνοι χοιμωνίαν, 

΄ αι νξῃ ι ΄ ν»,. Ὁ “Δ 
στρέφοιϑ᾽ ολὴν τὴν νύχτα μηδὲ ἕν πλέον 

ὧν βούλεται δρῶν, ἀντὶ τῆς ὑπουργίας 
τῇ χειρὶ τρίβων τὴν ἀναγκαίαν τύχην. 

χαὶ Καλλίμαχος δέ φησιν ὅτι ἢ “Αφροδίτη τὸν ΄άδωνιν ἐν 
ϑριδακίνῃ χρύψειεν, ἀλληγορούντων τῶν ποιητῶν ὅτι ἄσϑε- 

γεῖς εἰσε πρὸς ἀφροδίσια οἱ συνεχῶς χρώμενοι ϑρίδαϑξι. 
καὶ Εὔβουλος δ᾽ ἐν ᾿4“σεύτοις φησὶ 

Ἱὴ παρατίϑειε μοι΄ ὍΝ ὦ γύναι, 

Θεόφραστος] Η. Ρ. ΥἹἱΙΙ. 4, ὅ. Ρ. 231. ᾿εὐαυξὴς εὐαυξὴς χαὶὲ 
ὙΠΕορΗ αϑέαβ, ἀπαράβλαστος ἴ, οχ ὙΠοορΠταβίο. ἀπαράβλητος 
ΒΟΥ͂. [ 

69 Ν. πλατέων] ᾿πηπ]οὺ πλατειῶν, ἀξ ἀρὰ ὙΠΘΟρΡἨγαβέμμ. καὶ 

ϑύραις χρῆσϑαν ΒΟ) εὐ ὙΠοορἢγαβίυϑ. χρῆσϑαν καὶ ϑύραις ΥἹ,, 

κηπουρικαῖς) κηπωρικσῖς ΤΗΘΟΡἨΓΑβέιιβ, ᾿ φησὶ) ἸθΙάοπι ΨῈ,, 2, 4. 
Ρ. 22ῦ- παλιβλαστεῖς ϑομννΙρη. παλαιβλαστεῖς 110 Ὁ]. παλιβλάστους 

γυ]ΡῸ ἀρὰ ΤΗΘορἨγαβέμπι: παλινβλαστεῖς Πθὲν Ὁτθίηᾶβ. βοένϑιν 

βοένϑην Ὁ. καταφυγὼν ΒΟ. εἐ Εὐυπέδεμιι5 Ρ. 1283, 30. χατω- 
φαγὼν ΨΠ,. γ. 2. εἰ φάγοι] εἰ φάγει Ο, πὲ νΙἀοίαΓ. 

09 ο. Ὑ. 3. λαμβάνοι] λαμβάνει ΒΟ. Ψ. 4. στρέφοιϑ᾽] 
Ὀοβίάθτο ἂν ρα γΕΙ σΌ] Δ]. μηδὲν πλέον ΒΟ. μηδέν τι πλέον ὙΤ,. 
ἰδὲ ἕν πλέον Ἰποοθβῖαθ Ρ. 54." Καλλίιαχος! Ἐν. 371. Ρ. δ58. 

Μ.1. ΠΠ]ὴ παρατίϑενι μοι τὰς γν0}]. μὴ νῦν παρατίϑει μον Ῥονευ- 
Ὧ115. παρατίϑει ἴ,. περιτίϑει ; 
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ἃ “ἐπὶ τὴν τράπεζαν, ἢ σεαυτὴν αἰτιῶ, 
ἐν τῷ λαχάνῳ τούτῳ γὰρ, ὡς ὁ λόγος, ποτὲ 
τὸν Ἄδωνιν ἀποϑανόντα προὔϑηκχεν Κύπρις" 
ὥστ᾽ ἐστὶ νεκύων βρῶμα. 

Κρατῖνος δὲ φησι Φάωνος ἐρασϑεῖσαν τὴν “Ἀφροδίτην ἐν 
καλαῖς ϑριδακίναις αὑτὸν ἀποχρύψαι, Μαρσύας δ᾽ ὁ νεώ- 

τέρος ἐν χλόῃ χρυϑῶν., “ππώναχτα δὲ τετρωκίνην τὴν ϑρί- 
δαχαὰ καλεῖν Πάμφιλος ἐν Τλώσσαις φησί" Κλείταρχος δὲ 

6 Φρύ γας οὕτω καλεῖν. «1ύχος δὺ πυϑαγόρειος τὴν. ἐκ 

γενέσεώς φησι ϑρίδακα πλατύφυλλον τετανὴν ἄκαυλον ὑπὸ 
μὲν τῶν -“υϑαγορείων λέγεσϑαι εὐνοῦχον, ὑπὸ δὲ τῶν γυ- 
ψαιχῶν ἀστύτιδα" διουρητικοὺς γὰρ παρασχευάζει χαὶ ἐχλύ- 
τους πρὸς τὰ ἀφροδίσια" ἔστε, δὲ κρατίστη ἐσϑίεσϑαι. 

81. Δίφιλος δέ φησιν ὡς ὃ τῆς ϑρίδακος χαυλὸς 

πολύτροφός ἐστι χαὶ δυσέχχριτος μᾶλλον τῶν φύλλων" 

ταῦτα δὲ πνευστικώτερά ἐστι καὶ τροφιμώτερα καὶ εὐεκκρι- 
τώτερα. κοινῶς μέντοι ἡ ϑρίδαξ εὐστόμαχος, ψυχτικὴ, 

ἣ εὐχοίλιος, ὑπνωτικὴ, εὔχυλος, ἐφεχτικὴ τῆς πρὸς τὰ ἀφρο- 
δίσιω ὁρμῆς. ἡ δὲ τρυφερωτέρα ϑρίδαξ εὐστομαχωτέρα καὺ 
μᾶλλον ὕπνον ποιοῦσα. ἡ δὲ σκληροτέρα χαὺ ψαϑυρὰ ἧττόν 
ἐστι καὺ εὐστόμαχος καὶ εὐκοίλιος, ὕπνον τε ποιεῖ. ἡ δὲ 
μέλαινα ϑρίδαξ ψύχει μᾶλλον εὐκοίλιός τε ἔστι. καὶ αἱ 
μὲν ϑεριναὺ εὐχυλότεραι καὶ τροφιμώτεραι , αἱ δὲ φϑινο- 
πωριναὶ ἄτροφοι καὶ ἀχυλότεραι. ὁ δὲ καυλὸς τῆς ϑρίδα- 
χοὸς ἄδεψος εἰναι δοχεῖ. ᾿ ϑρίδαξ ὃ ἑψομένη διιοίως τῷ 

ἀπὸ κράμβης ἀσπαράγῳ ἐν λοπάδι, ὡς 1) λαυκίας ἱστορεῖ, 

τῸ χρείττων τῶν ἄλλων ἑψητῶν λαχάνων. ἐν ἄλλοις δὲ Θεό- 
φραστος ἐπίσπορά φησι καλεῖσϑαι τευτλίον, ϑριδακίνην, 

εὔζωμον, νᾶπυ, λάκεθον ᾿ “κορίαννον, ἄνηϑον ; κάρδαμον. 

Δίφιλος δὲ χοινῶς φησιν εἰναι πάντα τὰ λάχανα ἄτροφα 

609 ἃ, Υ. 3. ὡς ὃ λόγος] ὡς λόγος Β. 

09 6. «ἡύχος ἈΙοκ οπαυῖ5. ἀριά Πα πκοπ, δὰ Βπε}}. ἔὰραπι Β. 
100. 1ιοροθαίαν ἴβυχος, τὴν ἐχ γενέοεως --- ἀοτύτιδω 1 ̓διδία- 

ἐπῖπι5. Ρ. 1283, 28. ἀστύτιδα Ἐπαβέαίμῖι5. δου θοθαΐαγ ἀστυτίδα. 
πνευστικώτερα ΒΥ. πνευματυκώτερο ἴω, 

70 ἃ. Θεόφραστος) Ἡ. Ῥ, ὙΠ. 1, 2. ν. 220, γνᾶπυ] ὅδ. }1})8- 
Ναί νάπυ. 
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χαὶ λεπτυντιχὰ χαὶ καχόχυλα, ἔτι δὲ ἐπιπολαστικὰ χαὶ δυσ- 
οἰχονόμητα. ϑερινῶν δὲ λαχάνων ᾿Επίχαρμος μέμνηται. 

82. ΚΙΝΑ͂ΡΑ. Ταύτην “Σοφοχλῆς ἐν Κολχίσι “γῶν 
καλεῖ,. ἐν δὲ Φοίνιχε κύναρον 

Κύναρος ἄκανθα πάντα πληϑύει γύην. 
Ἑκαταῖος δ᾽ ὁ ἹΜιλήσιος ἐν ᾿Ασίας περιηγήσει, εἰ γνήσιον 

Ἢ τοῦ συγγραφέως τὸ βιβμον" Καλλίμαχος γὰρ Νησιώτου 
αὐτὸ ἀναγράφει" ὅστις οὖν ἐστιν ὃ ποιήσας, λέγει οὕτω 
»Περὺ τὴν ᾿Ὑρχανίην ϑαάλασσαν καλεομένην οὔρεα ὑψηλά 

καὶ δασέα ὕλησιν, ἐπὶ δὲ τοῖσιν οὔρε ἐσ» ὥχανϑα χυνάρα."“ 
καὶ ἑξῆς »Πάρϑων πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα Χοράσμιοι οἱ- 
κοῦσι, γῆν ἔχοντες καὶ πεδία καὶ οὔρεω" ἐν δὲ σὸν 
οὔρεσι δένδρεα ἔνι ἄγρια, ἄχανθϑα κυνάρα, ἰτέα, μυρίκη"“ 
καὶ περὶ τὸν ᾿Ινδὸν δέ φησι ποταμὸν )ίνεσθαι τὴν κυνάραν. 
καὶ “Σκύλαξ δὲ ἢ “Πολέμων γράφει » Εἶναι μὲν τὴν γὴν 
ὑδρηλὴν χρήνῃσι καὶ ὀχετοῖσιν, ἐν δὲ τοῖς οὔρεσι σπέφυχε 

κυνάρα καὶ βοτάνη ἄλλη“ καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς ,, Εντεῦϑεν 
δὲ ὕρος παρέτεινε τοῦ ποταμοῦ τοῦ Ινδοῦ ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν 

ὑψηλόν τε καὶ δασὺ ἀγρίῃ ὕλῃ καὶ ἀχάνϑῃ χυνάρζο."“ 
Δίδυμος δ᾽ ὁ γραμματικὸς ἐξηγούμενος παρὰ τῷ «Σοςφοχλεῖ 

τὸ κύναρος ἄχανϑα ,,ἸΠήποτε (φησὶ) τὴν χυνόσβατον 2ξ 
γι» διὰ τὸ ἀκανϑῶδες καὶ τραχὺ εἰναι τὸ φυτόν. καὶ γὰρ 
ἡ Πυϑία ξυλίνην κύνα αὐτὸ εἰπε, χαὶ ὃ “Τοκρὸς χρησμὸν 

ἃ λαβὼν ἐκεῖ πόλιν οἰχίζειν ὕπου ἂν ὑπὸ ξυλίνης κυνὸς δηχϑῆ, 

ἰχ] 

ἔτι δὲ] Ἰωορο δέν ἔτι τε. Κινάρα)] κίναρα ὙΠ... χυνάρα Ο. 
ταύτην ΟἿ οὲ Ολβαυθδοπίαπι, ταῦτ Ψ1.. «Ξοφοκλῆς) Αρυᾶ 

Βευποκίαπι ἴπ Ἰοχίοο, δορθοοϊθο ἰπ κιράραᾳ. ΨιΔθ Ἐπδέαδεμίαμη ρ, 
1822, 17. Κολχίσι) κοχλίσι Ψ1,. 

70 ". νησιώτου αὐτὸ ἀναγράφει ΒΟ). αὐτὸ ἀναγράφει νησιώτου ὙἹ,. 
ὅστις οὖν ἐστιν ὃ ΒΟ). ἐστιν οηι, Υ],. οὕτω] οὕτως Β. 

ὕλησιν ΒΟΉ. ὕλῃσὶ ὙΠ. γράφεν (γρ. Β.) δᾷά. ΒΟ εἴ σα- 
5 ΡΟ πίδηϊ, ὁπ, ΨΙ,. ἐῖναι μὲν Βοιννοῖρη. δ τὶ εἶναι δὲ. 

70 ς. τοῖς ἑξῆς} τῇ ἑξὴς Β. τοῦ ἰνδοῦ αἀᾶ. ΟΠ οὐ (αξαὰ- 

Βοπῖδηϊ. ὁπι.. Ψ|., ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν δον οἰ. 1, ροθδέι" καὶ 
ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, ἘΠρροογαίθ5. Ρ. 705 ἃ. Ἐοδβ. ἀπολείπειν δὲ χρὴ ἀπὸ 

τοῦ γυμνοῦ αἰεὶ τοὺς νάρϑηκας καὶ ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, νυ. 813 ἃ, χκατα- 
τείνειν ἐν τούτῳ τῷ σχήματι καὶ ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, κυνοσβατον) δουῖ- 

Βοναΐαν" χυνὸς βάτον. χυνόβατον (. ξυλένην κύνα] Ἐλιβέδέμττι5. ρ. 
1822, 18; χρησμὺν) χρησμὸς Ἐ.. 
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χαταμυχϑεὶς τὴν χνήμην ὑπὸ χυνοσβάτου ἕχτισε τὴν πό- 
λέν ἔστι δὲ ὁ χυνόσβατος μεταξὺ ϑάμνου χαὶ δένδρου, 
'ὡς φησι, Θεόφραστος, χαὶ τὸν καρπὸν. “ἔχει ἐρυϑρὸν πα- 

ραπλήσιον τῇ ῥοιᾷ" ἔχει δὲ χαὶ τὸ φύλλον ἀγνῶδες. 
88, Φανίας δ᾽ ἐν πέμπτῳ περὲ φυτῶν κάχτον (ΣΙιχε- 

λικήν τινὰ καλεῖν, ἀκανϑῶδες φυτὸν, ὡς καὶ Θεόφραστος 

ἐν ἕχτῳ περὶ φυτῶν. 0 Η δὲ κάκτος καλουμένη περὺ Σῖχες 

λίαν μόνον, ἐν τῇ ᾿Ελλάδι δ᾽ οὐχ ἔστι. ἀφίησι δ᾽ εὐϑὺς 

πρὸς τῆς ῥίζης καυλοὺς ἐπιγείους " τὸ δὲ φύλλον ἔχει. πλατὺ 

ς αὶ, ἀχανϑῶδες" καυλοὺς δὲ τοὺς καλουμένους χάχτους. 

ἐδώδιμοι δ᾽ εἰσὺ περιλεπόμενοι χαὺ μικρὸν ὑπόπικροι. καὶ 

ἀποϑησαυρίξουσιν αὐτοὺς ἐν ἅλμῃ. ξτε ἔρον δὲ καυλὸν ὀρϑὸν 

ἜΝ ὃν χαλοῦσι πέρνικα, καὶ τοῦτον ἐδώδιμον. τὸ δὲ 
περικάρπιον ἀφαιρεϑέντων τῶν παππωδῶν ἐμφερὲς τῷ τοῦ 
φοίνικος τ ὐτκδηραν ἐδώδιμον καὶ τοῦτο" καλοῦσι δ᾽ αὐτὸ 

ἀσχάληρον." τίς δὲ τούτοις οὐχὶ. πειϑόμενος ϑαρρῶν ἂν 

εἴποι τὴν χάχτον εἶναι ταύτην τὴν ὑπὸ “Ῥωμαίων μὲν χα- 
λουμένην χάρδον, οὐ μαχρὰν ὄντων τῆς -Σιχελίας, περι- 

6 φανῶς δ᾽ ὑπὸ τῶν “Ἑλλήνων χινάραν ὀνομαζομένην: ἀλ- 

λαγῇ γὰρ δύο γραμμάτων κάρδος. καὶ χάχτος ταυτὸν ἂν 

εἴη. σαφῶς δ᾽ ἡμᾶς διδάσκει καὶ ᾿Επίχαρμος μετὰ τῶν 

ἐδωδίμων λαχάνων καὶ τὴν κάχτον χαταλέγων οὕτως",, 1 ή- 

κων, μάραϑοι, τραχέες τὲ χάχτοι, τοῖς ἄλλοις μὲν φαγεῖν 

70 ἅ. κυνοσβάτου Ἐπιδέαξϊι5. ΒΟ θοθαΐαγ χυνὸς βάτου. θεό- 

φραστος) Ἡ. Ρ. ΜΙ. 18, 4. Ρ. 114. τῇ ῥοιᾷ)] τῷ τῆς ὁόας Ὅτθι- 

ἃ 8. ἀγνῶδες Τι. ἀγλῶδες Υ. “Φανίας ον αΐαν Φαινίας. 

ἐν ἕχτῳ] 4, 10. ν- 209. - πρὸς τῆς] πρὸ τῆς ΒΟ. ἀπὸ τῆς 
ΤΠΘορΡἢΓαβέιβ. 

70 6. πέρνικα ΒΟΒΥ. πτέρνιχα ἴ, οἐ ὙΠΘΟΡ γα βέιβ. περι-- 

χάρπιον 1, δὲ ΤΠΕΟρΡἢ ἀβέμβ. περικάρδιον ΒΌΘΥ.... ἀσχάληρον) οχα-- 

λίων ΤΕΘΟΡΗΓαβέϊι5. ἀβοαίϊαηι ῬΊπτι5 ἈΧῚ, 10, 5 7.. χάρδον ΒῸ.) 

εὐ Ἐππέδεμιπιβ Ρ. 1822, 24. χάρδυον ὙΠ. ἢ 
70 ἢ. ἀλλαγῇ γὰρ] γὰρ οπι. Β. Οοτταρέι5 ἘΡΙΟΠατ πὶ ΙΟΟᾺ5 

Μ͵ήκων --- χαιρέτω ἄπο ἔγαστηθπέα οομρ θοίῖ υἱάθέμν, Δυοσιπὶ ἴπ 

αἰΐοιο πόσοϑδα δϑέ χάχτος ΒῸΠΊΘΓΟ 5 ΠΡΌ ΪΥ ρΥΔΘΟοββουῖέ, Θπανὸ 

Βᾶδα δῖ. ἔογέαββϑ' βπέ βθραγαπάα, ἥήήχων Ἐ Ἐ μάραϑα, τρυιχέες τε 

κάχτοι, τοὶ σὺν ἄλλοις μὲν φαγεῖν 1 ἐνεὶ λαχάνοις, (ΘΧοῖάϊς ἁδέες γοῖ 

116 4α}) Ἐ Ἐ πάλιν" ΑἹ κά τις ἐκτρέίψας (ἐντρέψας. ΟδαμθΟμτι8) 
χαλῶς 1 παρατυϑῇ, νυν, ἁδύς ἐστ᾽ (που θοθαέυτ, ἐστιν), αὐτὸς δ΄ ἐφ᾽ αὗ--. 
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ἐντὶ λαχάνοις. εἰς τοπίον. αἴ χά τις ἐχτρίψας καδιη πα- 

ρατιϑῇ νιν, ἀδύς ἐστ᾽, αὐτὸς δ᾽ ἐφ᾿ αὑτοῦ χαιρέτω.“ καὶ 

"1 πάλιν ,,Θρίδακας, ἐλάταν, σχῖνον, ῥαφανῖδας, κάχτους.““ 
χαὶ πάλιν ,. 0 δέ τις ἀγρόϑεν ξοιχε μάραϑα χαὶ χάχτους 
φέρειν. ἴψυον, λάπαϑον, ὁτόστυλλον, σχόλιον, σερίδα, 

δράκτυλον, πτέριν, κάχτον, ὀνύπορδον."“ χαὶ Φιλητᾶς ὃ 
ΙΚῶος 

Γηρύσαιτο δὲ νεβρὸς ἀπὸ ψυχὴν ὀλέσασα, 
ὑξείης κάχτου τύμμα φυλι αξαμένη. 

84. “4λλὰ μὴν καὶ κινάραν ὠνόμασε παραπλησίως ἡμῖν, 
“Σώπατρος ὃ ὃ Πάφιος, γεγονὼς τοῖς χρόνοις. κατ᾽ ᾿Δλέξαν-. 

Ὁ δρον τὸν Φιλίππου, ἐπιβιοὺς δὲ καὶ ἕως τοῦ δευτέρου τῆς 
Αἰγύπτου βασιλέως, ὡς αὐτὸς ἐμφανίζει ἔν τινι τῶν συγ- 
γραμμάτων αὑτοῦ. Πτολεμαῖος δ᾽ ὃ Εὐεργέτης, βασιλεὺς 
“Αἰγύπτου, εἷς ὧν τῶν “Δριστάρχου τοῦ γραμματικοῦ μα- 
ϑητῶν, ἐν δευτέρῳ ὑπομνημάτων γράφει οὕτως .7 “Περὶ 

Βερενίχην τῆς “Τιβύης “ηἡϑὼν ποταμὸς, ἐν ᾧ γίνεται. ἰχϑὺς 

λάβραξ καὶ χρύσοφρυς καὶ ἐγχέλεων πλῆϑος χαὶ τῶν χα-᾿ 

λουμένων βασιλικῶν, αἵ τῶν τε ἐχ ἸΠακεδονίας χαὶ τῆς 

ας Κωπαΐδος λίμνης τὸ μέγεϑός εἰσιν ἡμιόλιαι, πᾶν τὲ τὸ 
ῥεῖϑρον αὐτοῦ ἰχϑύων ποιχίλων ἐστὶ πλῆρες. πολλῆς δ᾽ 

ἐν τοῖς τόποις κινάρας φυομένης. οἵ τε συνακολουϑοῦντες 

ἡμῖν στρατιῶται πάντες δρεπόμενοι συνεχρῶντο καὶ ἡμῖν 
προσέφερον ψιλοῦντες τῶν ἀκανϑῶνο" οἶδα δὲ χαὶ Κιίνα- 

ρον καλουμένην γῇσον, ἧς μγημονεύει ΠΣῆμος. 

85. ᾿Εγκέραλος φοίνιχος. Θεόφραστος περὶ φοίνικος 

τοῦ φυτοῦ εἰπὼν ἐπιφέρεε ,,Π μὲν οὖν ἀπὸ τῶν καρπῶν 

τοῦ (ΒογθοΒδέυν ἐπ᾿ αὐτοῦ) χαιρέτω. εἷς τοπῖον Ὁ. εἰς τὸ πιὸν 

ΨΙ,. εἰς τὸ πῖον ΟΑΒΔΌΒΟΠΙ8. 

71 ἃ. “Ὃ δέ τις --- φέρειν ἐοἰταπιρέου : πᾶπι ἔοικε αἰ ρδτιηπια Παβοὲ, 
σκόλιον] σχόλυμον ἘὈΔ]οΔΙηΡῖα8. σερίδα Ὁ οἐ Οδβδαυῦο- 

πἰδηϊ, σερίδια ὙΠ). Φιλητᾶς} φιλήτας Ὁ. γνεβρὸς) νεκρὸς Ὁ. 

ἀπὸ ψυχὴ» ἀποψυχὴν Β. ὀλέσασα ἵ, οἵἷπὶ Δηξροπο ΟᾶγΥ- 
δέῖο Ἡ. Μ. ς, 8. φιὶ ζωὴν ὀλέσασα. ὠλεσα ΒΟΌΥ. 

71 Β. αὑτοῦ] ϑογιθοθαξιν αὐτοῦ. Πτολεμαῖος] Λίξαϊς πᾶδς 

Ἐπιϑίδέμι8 Ρ. 1822, 2. ποταμὸς ποταμίων Ὁ. λάβραξ) 

λαύραξ Ὁ. 

71 6. Θεόφραστος] Ἡ, Ῥ. Π. 6, 2. νΡ. δ0. 
ΑὙΒΕΝΆΕΊΒ. 1. 11 
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φὑτεία τοιαύτη τιο ἢ δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωσι τὸ 

ἔνω, ἐν ᾧπερ ὃ ἐγκέφαλος“ καὶ Ξενοφῶν ἐν δευτέρῳ ᾿Ανα- 
βάσεως γράφει τάδε, , Βνταῦϑα κχαὶ τὸν ἐγκέφδλον τοῦ 

φοίνικος πρῶτον ἔφαγον οὗ στρατιῶται" καὶ οἱ πολλοὶ 
ἐϑαύμαζον τό τε εἶδος καὶ τὴν ἰδιότητα τῆς ἡδονῆς" ἤν 
δὲ σφόδρα καὶ τοῦτο χεφραλαλγές. ὃ δὲ φοίνιξ, ὅταν ἐξαι- 

ρεϑῆ ὃ ἐγκέφαλος, ὅλος ἐξηυαίνετο."" Νίκανδρος τὴ ἑωργικοῖς 

Σὺν χαὺ φοίνικος παραφυιάδας ἐχχόπτοντες 

ἐγκέφαλον φορέουσι νέοις ἀσπαστὸν ἔδεσμα. 

Δίφιλος δ᾽ ὁ “Σίφνιος ἱστορεῖ ,,Οἱ τῶν φοινίχων ἐγχέφαλοι 

πλήσμιοι χαὶ πολύτροφοι, ἔτι δὲ βαρεῖς καὶ δυσοικονόμη- 
τοι διψώδεις τὲ χαὶ στατιχοὺ χοιλίας.." 

Ἡμεῖς δὲ, φησὶν οὗτος, ἑταῖρε Τ᾽ ἱμόχρατες, δόξομεν 

ἐγκέφαλον ἔχειν μέχρι τοῦ τέλους, εἰ χαταπαύσομεν ἐνταῦϑα 
χαὺ τήνδε τὴν συναγωγήν. 

Ἔκ τοῦ β' βιβλίου. 

80. Ἔργον, εἰς τρίκλινον. συγγενείας εἰσπεσεῖν" 
οὗ λαβὼν τὴν χύλικα πρῶτος ἄρχεται λόγου πατὴρ, 

καὶ παραινέσεις πέπαιχεν, εἶτα μήτηρ δευτέρα, 

εἶτα τήϑη παραλαλεῖ τις, εἶτα βαρύφωνος γέρων, 

τηϑίδος πατὴρ, ἔπειτα γραῦς καλοῦσα φίλτατον" 

ὃ δ᾽ ἐπινεύει πᾶσι τούτοις, 

φησὶ Μένανδρος. πάλιν 

Τῆς σκιᾶς τὴν πορφύραν 

ἐπ᾿ αὐτοῦ] ἀφ᾽ αὑτοῦ τιθ]ῖογ 5 Πῦτὶ ΤΠΘΟΡΠΓαβέϊ. 
71 ἃ, ἐν δευτέρῳ ᾿“ναβάσεως) 8, 10. ὅταν] ὅϑεν ΧΟΠΟΡΠΟΙ.- 

ξξαιρεϑῇ Ο υὧἱὐ νιάφέιν, ἐξαιρεϑῶν Ὑ. ἐξαιρεθείη 1, σὰπὶ Χοπορ ιοιίο. 
ὅλος ΒΟΌΥ. ὅλως ἴ, οχ Β481]. ἐξηυαίνετο ϑομτνοῖσ. ἐξηυαίνεταν 
ΒΟ. ἐξηνένεκταν Ψ. ξξαυαίνετο Τ.. αὐαίνετο πιο ]]ο 65 ΠΟΤῚ ΣΧ ΘΠΟΡμοπ- 

ἰδ: ἀθίθυογοβ ἐξηραίνετο. ἸΥίχανδρος!. ΕἾ. 12. Ρ, 283. 
γεωργικοῖς Π0}1 ΟΑδδιθοπίδηϊ, γεωργιχῷ Ψ.. Π)Ὸ ΟἿ ρυορίου 50 }1- 

ῬΡέαγταθ σοπιροηᾶία ἤθη Ἰἰαιιθίέ. φοίνικος φοίνιξι Β, παρα- 
φυιάδας] δου θαΐι παραφυάδας. Ἔχ τοῦ β' βιβλίου] 8165 ἴη- 

βου ρέα πᾶθοὸ ροβέ ΠΡνυση ἀδοϊπηαπι ἐδ ει πὶ Ἰδριιαι ἴα Ὁ, οχ ἥτιο΄ 

οαταϊε δομννοῖσῃ., δὲ ἴῃ οριτοπιοβ οοάίος ΕἸογθπέϊπο, ἀθ απὸ ἀϊοίιιπι 

ἃ" Βαπαϊηῖο νοὶ, ἢ], Ρ, 583. ν. 1. Ἤργον} Ἔργον ἐστὸν Νοῖη6- 

Κίὰ8 ρ. 202. Ψ, 2. πωραινέσεις . ϑοῖινν οἰβὶν. παραίνεσις Ὁ. 

πάλιν] ὕ. 209. Μοίπεϊς. 
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πρῶτον ἐνυφαίνουσ᾽ , εἶτα μετὰ τὴν πορφύραν 
τοῦτ᾽ ἔστιν, οὔτε λευχὸν οὔτε πορφύρα, 

ἀλλ᾽ ὥσπερ αὐγὴ τῆς χρόκης κεχραμένη. 

“Δντιφάνης νι φής; ἐνθάδ᾽ οἴσεις τι καταιραγεῖν ἐπὶ 

τὴν ϑύραν' εἶθ᾽ ὥσπερ οἱ πτωχοὶ χαμαὶ ἐνθάδ᾽ ἔδομαι, 
καί τις ὄψεται.“ ὃ αὐτὸς 

Εὐτρέπιξε 

᾿ψυχτῆρα, λεχάνην, τριπόδιον, ποτήριον, 

χύτραν, ϑυείαν, κάκκαβον, ξζωμήρυσιν. 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ΤΟΥ ΝΕΊΛΟΥ ἈΝΑΒΆΣΕΩΣ. 

87. Θαλῆς ὁ Μιλήσιος, εἷς τῶν ἑπτὰ σοφῶν, φησὺ 

ξνυφαίνουσ᾽ Ἵ ἐνυφαίνουσιν Ὁ, Ἀπέϊρμαπὶ5 ἔγαρπηθπία ἃ ΕΠ ΠΟ πῖο 
εχ Ὁ βϑοῦπὶ οοπιπηιπιοαΐα θΓΪπιι5 δαϊαϊς ΚΌρΡΡΙΘΓβ. ΟΡ βογυδέξ, ρἢ]-- 

10]. Ρ. 58. Ἐὐτρέπιξε] εὐτρέπιζε δὴ ἸΚορρίθο185. πότερον Ὁ. ποτή- 
ριον ΒΌΠΗΚΘΠΪα8 ἐδοῖίο. 

Ὀιβϑουίαίο ἀθ ΝΙΠ ἱπογοπηθπίο ἱπ Ο ᾿πιϑουιρία ϑϑὲ υἹεϊπιο οοαϊ- 
οἷ [0110, ἀπ ϑοιννεῖ σ ἢ ΘΌβ το ἀθβουῖρϑῖε ΒΙΓΡ τ 5. ἘΠου]δοῖπ5: ἱπ " 
δριέοτηθ ἘἸογοπέϊπα ἐθδέθ Βαπάϊπῖο δὲ ἴπ οοάϊοθ Βεάγοξι βϑαιυῖειῦ 

Ῥοβδὲ Ἀπερῃαμὶβ ἔγαρτηθπία. Ῥγίπηιιβ δαϊαϊε πὰ }1ὰ ρ]ὰπ6 Αἰποπδοῖ 

πιοπίϊοπο ἔαοία ΕΘηγο5. ϑίθρμαπιβ ἱπέοσ “Τγἱβίοίοϊβ οἴ 7 λ6ορ]" αϑὲ 

βογίρία φιαορήαηι, ψιαο σοὶ ππηφιαΊη αἀπίεα τοὶ πιπιι8 οηπιοπαία φιίαπε 

σις οἥϊία μον, ἃππο0 1557. Ρ. 144. --- 146. μᾶς ᾿πβογίρεϊοπθ 
περὶ τῆς τοῦ Τγείλου ἄναπληρώσεως διάφορον δόξαι. απῖδιι5. ἴῃ ἱπάϊοα 

ν. 10. δἀάϊειτ ἀνωνύμου. Ὁπ46 5ιιπιρβοῦῖε ποὴ οοπβέδε: 5815. δϑ- 

ἔὰπὶ ἑαπιθπ υἱἀοέαν ροεϊν 1586. δὰπὶ πᾶπο ΒΟΓΙρἐ ΟΠ , ΘΧ ΘΡΙΓΟΠ.65 

Αεβοπδοὶ οοδῖθθ ἀχὸ Πε8]160.,. 405 ΡΙαΓ65 ἐγαοέαββθ δέθρμδπιιπι 
5Βοπητι5. δέοθρηδηϊ διιέοπιὶ ΡΟ Ταρἤττ δα ᾿βαδούπι Ὑ᾽ οϑϑίτπι μουν ηϊέ, 
αἂϊ οἴπ15. τη θπέϊοπθιη ἰηϊθοῖε αηποξαξίοπε δα Ῥοπιροῃίππι Νίοϊαπι 1π- 

τα ἱπάϊοαπᾶα. 6 Βοάγοί ἀὰθπὶ ἀϊοοθαπι ΠΡΤῸ πᾶ ϑομινοῖβ- 

ἨΔΘΌΒΘΟΙΙΒ πῸη ὈΓΘν ον ΑἾΧΙΕ πιθὶβ νου θ]5 Ἔχροπᾶμι. [π᾿ ΘΧΘΠρΙατὶ 

ΑΙαΙπο Ἰδοοθὶ  οάνοιϊ, ΒΔ 5:16 6 515 δαϊογῖ5 Αἐμοπδοῖ, δ μιν οῖρῃ δος 

ΒΘΙΙ5. ΤΟΡΟΡΙ ἄπο ἔο!α ἀθβου!ρεοπο πὶ ΠΟΤῚ τη ὈΒΟΤΙΡΕΙ ΘΡΙΓΟΠΙ65 

ΘΟΠΊΡΙ χα 8} 15 Ὑου 15 ἱποϊρι οπέοπι ήβλος ἡ καλουμένη δειπνοσοφι-- 

στής. ἔὰπὶ 5Θαυπιη άπ ΠΡ γοτσιιπι φαϊηἀοοῖπι ουϊαδαπ6 ΡΥἰπιᾶ δὲ οχέγο πᾶ 

νοῦ. 6 αυϊθὺ5 ομυνοῖρ . πᾶθο ΔρΡροδαϊέ 
» οὶ. 2317 ὑ. Ἔκ τοῦ β' βιβλίου. Ἔργον εἰς τρικλίνιον, συγγενίας 

εἰσπεσεῖν εἷο, καὶ ἑξῆς περὲ ἀμέτρου οἴνου, Ἔκ γάρ οἱ ἄτης τε καὶ ὕβριος 

115 
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04 ον Ὁ Ἢ 8. 

διὰ τοὺς ἐτησίας γίνεσθαι: τὴν. ἀναπλήρωσιν τοῦ Νείλου. 

πγεῖν γὰρ αὐτοὺς ἐναντίους τῷ ποταμῷ χαὶ τὰ “στόματα 
κεῖσϑαι χατὰ τὴν πνοὴν αὐτῶν" τὸν μὲν οὖν ἄγεμιον ἐξ 
ἐναντίας πνέοντα κωλύειν τὴν ἐπιρροὴν αὐτῶν, τὸ δὲ χῦμα 
προσπῖπτον ἀντίον τοῖς στόμασι καὶ οὔριον ὃν ἀναχόπτειν 
τὸν ποταμὸν χαὶ τὴν ἀναπλήρωσιν οὕτω γίνεσϑαι τοῦ 

Νείλου. Ἀναξαγόρας δὲ ὃ φυσιχός φησιν ἀπὸ χιόνος τηχο- 

μένης τὴν ἀναπλήρωσιν γίνεσϑαι τοῦ Νείλου: ὡσαύτως δὲ 

καὶ Εὐριπίδης καὶ ἕτεροί τινὲς τῶν τραγῳδιοποιῶν. κχαὺ 
᾿Αναξαγόρας μὲν αὐτὴν τὴν γένεσιν λέγει τῆς ἀναπληρώ- 
σεως; Εὐριπίδης δὲ χαὶ τὸν τόπον ἀφορίζει, λέγων οὕτως 
ἐν δράματε “4ρχελάῳ 

Δαναὸς, ὃ πεντήχοντα ϑυγατέρων πατὴρ, 
Νείλου λιπὼν χάλλιστον ἐκ γαίας ὕδωρ, 
ὃς ἐχ μελαμβρότοιο πληροῦται ϑέρει 
«ἰϑιοπίδος γῆς, ἡνίχ᾽ ἂν ταχῇ χιὼν, 

αἴσα ὑπηδεῖ. 1ἴπ. 20... [ὙἸ8 ῬδΗν 5115 ΠΆΡΜΒΒΥΒΕΙ 6Χχ Ὁ ἱπβθρέιπε 
1. ν. 306 4: ͵ 

ον Το. 238. α. περὶ τῆς τοῦ Ιγείλου ἀναβάσεως. Θαλὴς ὃ Πἤιλήσιος, 

εἷς τῶν ζ σοφῶν εοἴο. τὰ δὲ λοιπὰ, βολβιτικὸν, σεβεννιτὸν, ἘΡΜΟΝΥ, 

σαϊτιχὸν, ὁπουεπικόν. ᾿ΐμ, Ὁ 3." 

ἡ Ἐοῖ. 39 α. πὶ ἤπο ἰἰτὲ Οαἰαϊοβι8 6ε8ὲ Αϊμδογηι Π., φὶ αὖ 
Αϊδόπαθο οἰξαπέιγ." 

Ῥοβὲ ϑέθρμϑπιιπι ποὺ ἔγαρτηθπίαιπι θαι άϊε ΨΥ 6556] 1 πσῖπ5. δα 6Ὰ]- 
ὁ6πὶ Ἡδγοδοί! ἢ. 7588. ἴῃ Λάδοπαϊθ ἄδπιαπι Αἰπθπαθὶ οοάϊοὶβ Ὁ 
Ἰφοξο ]τ15. 5115 ἃὉ ΒΌΒΗΚΘΗΪΟ 5101 ππηρογεϊῖ5, Οδέοσπιπι οοπῃΐογθη- 
ἀπ ΘιοάοΓαβ 1. 38. δὲ βϑαᾳαθπέιθιι8. οδρ ἐν 5. 

ἃ. ἐτησίας) ἐτησίους ϑέορῃαηπθβ. ἈἈΖτμοῦ Ἱγείλου οπι. ϑέορῃ. 
κωλύειν τὴν ἐπιρροὴν αὐτῶν] κωλύειν τὴν ἔκβασιν τοῦ ποταμοῦ ἐκπίπτειν 
εἰς τὴν θάλασσαν δέορῃ.- προσπίπτον ϑίορ!ι. προπίπτον Ο. καὶ 
τὴν ἀναπλήρωσιν τὴν οπι. ΒέΘΡἢ. οὕτω γίνεσθαι τοῦ Ἰγείλου] οὕ-- 
τως φηοὶ γίνεσϑαι τοῦ ποταμοῦ. ϑίορῃ. 

Ῥ. ἀπὸ οπι. δέθρῃ. χιόνος] τῆς χιόνος ΝΣ, γίνεσθαι" 
τοῦ Νείλου] τοῦ ἱγείλου γίνεσϑαι ϑίορῃ. τῶν τραγῳδιοποιῶν) τρα-- 
γῳδιῶν ποιηταί δίορῃ. καὶ ᾿άναξ ἀλλ᾽ ᾿Αναξ, ϑίορῃ. γένεσιν. 

λέγει) γένεσιν, ποίησιν λέγει δέθρῃ. ἐν δράματι ᾿Αρχελάῳ --- ϑυγα- 

τέρων πατὴρ 44, ϑέορξῃ. οἴῃ. Ὁ. ν. ὃ. ϑέρει Ὁ. ῥοὰς Βέθρῃ. 
Οοἴπὶ ἃ}115 5ουρίονθ5. Ὑ|46 ἀπηῃοίαίίοη θην. Υ. 4, «2 ϑιοπίδος) 

«ἰϑιωπίδος τὰπι ἴο ἐπῆν. ἴῃ ΑΘβοθ νὴ ἐραριηθαίο δολῖνοῖρη. οα 10, 
ΕΧ Ο τὶ ΟΡΙΠΟΥ, «τ 51}}}Π} ουγοτο ἐπΐγα οἰνωπίδης φγδθθθξ. 
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τεϑριππεύοντος ἡλίου κατὰ χϑόνα. 

ς χαὶ ἐν ᾿Ελένῃ ὅμοιον τούτου 
Νείλου μὲν αἵδε καλλιπάρϑενοι δοαὶ, 
ὃς ἀντὶ δίας ψαχάδος. “ιγύπτου πέδον. 

λευχῆς ταχείσης χιόνος ὑγραίνει γύας. 

χαὶ ἡ «Αἰσχύλος : 
Τένος μὲν αἰνεῖν ἐχμαϑὼν ἐπίσταμαι 
Αἰϑιοπίδος γῆς, Νεῖλος. ἔἕνϑ᾽ ἑπτάρροος 

γαῖαν χυλ ἔνδει πνευμάτων ἐπομβρίᾳ, 
ἥλιος ἐν ἢ πειρῶ πὸδ ἐκλάμψας. χϑονὶ 

τήχει πετραίαν χιόνα" πᾶσα δ᾽ εὐϑαλὴς 
Ἄἔϊγυπτος, ἁγνοῦ νάματος πληρουμένη, 
φερέσβιον Δήμητρος ἀντέλλει στάχυν. 

ἀ Καλλισϑένης δ᾽ ὁ ἱστοριογράφος πρὸς τὰ μιχρῷ πρό- 

τέρον εἰρημένα ὑπ ΑἸναξαγόρου τὲ χαὶ Βυριπίδου ἀντεῖ- 
πὲν'" αὑτὸς δὲ τὴν αὑτοῦ γνώμην φησὶν, “ὙὙδάτων πολλῶν 
καὶ. λαμπρῶν γινομένων χατὰ: τὴν Αἰϑιοπίαν χατὰ τὰς 
τοῦ κυνὸς ἀνατολὰς ἕως τῆς -ἐπιτολῆς ἀρχτούρου, χαϑ'᾽ 
οὖς χρόγους καὶ οἱ ἐτησίαι πνέουσιν ἄνεμοι" τούτους γάρ 
φησι τοὺς ἀνέμους μάλιστω τὰ νέφη φέρειν πρὸς τὴν Ἅ1.- 

. ἡ νἱκ᾽] τὴν ἡνίχ᾽" Ὁ. Υ. ὃ. τεϑριππεύοντος ( οἰ οββῖο δι] ἴο- 
Ἰδπ 1. 9, 27. Ρ. 53. νἱεῖοβθ. τεθρίππου ὄντος δέερ!ι. τέϑριππ᾽ ὀχοῦν- 
τος τοί ἴπ Ἐχοογρίϊ Ρ. 370. κατὰ χϑόνα Ὁ οἱ Βέοερβδαῃϊ 
ΔΡΟΡΤΆΡΠαπι ἃρια Ὑοββίαπι. κατ αἰϑέρα ϑέερῃι. ὁχ οοπίθοίαγα ρυβα 

ΤΠ Ὁ, ὅμοιον τούτου οι. ϑέθρῃ. Υ. 2. ἀντὶ δίας Ὁ. ἂν διὰ 
ϑέθρῖι. ψαχκάδος ϑδίορῃ. ψεχκάδος Ο. ἈΘβΟθν νυ. 1. ἐχμαϑὼν 

δοδινοῖρη. ἐκλαϑὼν Ο. καὶ μαφὼν Βίσθρη. Υ. 2. Νεῖλος ἔνθ) 

ἔντάδε (510) νεῖλος Ο. ἔνϑα Νεῖλος ϑίερ!ι. ἑπτάρροος) ἑπτάρρους Ὁ. 

ἐπάρρους ϑέερῃ. ν. 3. χυλίυδεν (ἡ. χυλίνδων ϑίεορῃ. πνευμέ- 
χων] ῥευμάτων Μοβ5ῖυδ. ἐπομβοίᾳ. Ο. ἐπομβρίαις ϑέορῃ. 
Υ. 4. ἐν ἡ πυρωπὸς ἥλιος ἐχλάμψας χϑονὴὺ Ὁ. Θπθπι γογροόσγιην οτάϊ- 
ΘΙ 51 αἰ ῥγοραΐ, ἐχλάμιψας ἱπ λάμψας πιυξαρθιέ, ἂν ἣ πυρωτὸν μη- 

νὸς ἐχλάμψαν φλόγα ϑίέερΆ. Ν. ὃ. 6. ἴηνθιβο ογάϊπθ θαδιθοί 
δέθἢῃ. ποὴ Ὁ. Ψ. 8. πετραίαν Ὁ. πετραίην ϑέθμιι. Δ ραν 

ἀντέλλεν Ο. ἀγγέλλει ϑέρριι. 
ἃ. τὴν αὑτοῦ γνώμην Ο. τῇ ἑαυτοῦ γνώμῃ χρώμενος ϑίορ!. 

πολλῶν καὶ λαμπρῶν ἀἀᾷ. (. οἵπ. ϑέορῃ. τὰς τοῦ πυνὸς ὄνατολὰς 

(Ὁ. τὴν τοῦ χυνὸς ἀνατολὴν δέσρρῃι τῆς ἐπιτολῆς Ὁ. τῆς οπι. ΒίΕΡΗ. 

οὗ ἐτησίαν Ο. οἱ ἐτήσιον ϑέξρῃ. ἄνεμον οπι. ϑέορῆ. τὰ 

γέφη ϑίξορῃ. τὰ οπι. Ὁ, φέρειν πρὸς τὴν αἰϑιοπίαν Ὁ. πνέοντας 
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ϑιοπίαν: ὧν καὶ προσπιπτόντων πρὸς τὰ ὑρὴ χκαταρρή- , 

γνυσϑαε πολὺ πλὴϑ. ος ὕδατος, ἀφ᾽ οὗ τὸν [Νεῖλον ἄνα- 

βαίνειν. “Δημόκριτος δὲ λέγει περὺ τὰς χειμερινὰς τροπὰς 

τοὺς περὺ τὰς ἄρκτους τόπους χιονίξεσϑαι" περὺ τροπὰς 

δὲ ϑερινὰς ἐξ ηγρλαγαν οὐχ τοῦ ἡλίου τηκχομένης τῆς χιόνος 

καὶ ἄνατμιξ ζομένης ὑπὸ τῆς τήξεως “ϑέφη γίνεσϑαι, διὰ τὸ 

τοὺς ἐτησίας ὑπολαμβάνοντας φέρειν πρὸς μεσημβρίαν. 
συνωθουμένων. δὲ τῶν νεφρῶν ἐπὶ τὴν «Αἰϑιοπίαν καὶ τὴν 
“βίην ὄμβρον γίνεσϑαι πολὺν, ὃν καταρρέοντα πληροῦν 
τὸν Νεῖλον. τὴν οὖν αἰτίαν τῆς ἀναπληρώσεως ταύτην 
φησὶ Δημόχριτος. 

Εὐϑυμένης δ᾽ ὁ "Μασσαλιώτης φησὶν αὐτὸς πεπλευκὼς 

τὴν ἕξω ϑάλασσαν ἐπιρρεῖν ὡς ἐπὶ τὴν “Ἵιβύην, ἐστραμ- 
μένην δὲ εἶναι πρὸς βορέαν τε καὶ ἄρχτους. χαὺ τὸν μὲν 

ἄλλον χρόνον χενὴν εἶναι τὴν ϑάλασσαν, τοῖς δ᾽ ἐτησίαις 

ἀνωϑουμένην ὑπὸ πνευμάτων πληροῦσϑαι χαὶ δεῖν ταῖς 
ἡμέραις ταύταις , παυσαμένων δὲ τῶν. ἐτησίων ἀναχωρεῖν. 

εἶναι δὲ αὐτὴν καὶ γλυχεῖαν καὶ χήτη παραπλήσια τοῖς ἕν 

τῷ. Νείλῳ κροκοδείλοις χαὶὺ τοῖς ἱπποποτάμοις ἔχειν. Οἰγο- 

πίδηξ δ᾽ ὁ Χῖος λέγει τοῦ. μὲν χειμῶνος τοῦ ποταμοῦ 

ἀναξηραίνεσϑαι τὰς πηγὰς, ἐν δὲ τῷ ϑέρει ϑερμαινομένας 

δεῖν. τοῦ μὲν οὖν ἀναπληροῦσϑαι τὴν γινομένην ξηρασίαν 

τὸ αἴτιον τῶν οὐρανίων ὑδάτων ἐπιγινομένων τοῖς χειμῶσι 

συμβαίνειν" πων. " " 

πρὸς τὴν «Ἰὐἰϑιοπίαν ἄγευν ϑίορῃ. ὧν χαὶ 6. ὧν δὴ καὶ Βδέορῃ. 
ἄφ᾽ οὗ τὸν Ἱγεῖλον πληρούμενον ἀναβαίνειν φυβιβαίνεε ΒΈΘΡΗ, περὶ 

ειὲν χειμερινὰς δέθρῇῃ. τοὺς περὶ] τοὺς πρὸς ϑοβμννοῖρῃι. τὰς 
ἄρχτους Ὁ. τὰς οπι. ϑέθρρῃ. τόπους ὁπ. δέορρῃ. περὺ τροπὰς 
δὲ δοιννοῖρ!. πρὸς τροπὰς δὲ Ὁ οὐ δέορῃ. μεταναστάντος Ὁ, μετα-- 

στάντος ϑίθρῃ. τοῦ ἡλίου ϑίορῃ. τοῦ ὁπ]. ϑοιιυν οί. δαϊέϊο. 

ἀνατμιζομένης Ὁ. ἀτμιζομένης δέθρῃ. ὑπὸ (, ἀπὸ ϑέρρ!ι. 
διὰ τὸ] ἃ δοῦν οΙρἢ. τοὺς ἐσησίας Ὁ. τοὺς ἐτησίους ΒΈΟΡἢ- 
ὄμβρον Ο. Ἐ ὅμηρον δέορῃ. τὴν οὖν --- Ζημόκρυτος οπι. Βδέθρῃ. 

6. Εὐθυμένης Ο. Εὐμενίδης ϑίθορῃ. φηοὶν αὐτὸς πεπλευκὼς 
τὴν Ὁ. αὐτὸς πεπλευκὼς, φησὶν εἰς τὴν ϑέορῃ. ὡς ἐπὶ τὴν Ο. ἕως 

ἐς τὴν ϑίορῃ, δὲ εἶναι Ο. τε εἶναν ϑίορῃ. τοῖς δ᾽ ἐτησίαις 

τοῖς δ᾽ ἑτησίοις ΒίοΡἢ. ὑπὸ Ο. ὑπὸ τῶν ϑέορῃ. ῥεῖν Ὁ. ὑεῖν 
ἔσω ϑέσρρῃ. Οἰνοπίδης ϑέορῃ. οὐνωπίδης Ὁ. «οῦ μὲν Ὁ, μὲν 

0π}, δέρρῃ. τοῦ ποταμοῦ (ἡ. τῶν ποταμῶν ϑέθσρῃἢ, ἐπιγενομέ- 

νων ϑίξθρἢ.- Ῥοϑβέ συμβαίνειν ἴῃ Ο Ἰᾶσηα ἐπαϊ!οαία. τοῖς χειμῶσι 
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« τότε ἐνδεὴ γινόμενον μὴ συναναφέρειν" καὶ διὰ τοῦτο 
᾿ τοῦ χειμῶνος ἥσσονα αὐτὸν γίνεσϑαι, τοῦ δὲ ϑέρους πλήρη. 
ἔ Ἡρόδοτος δὲ τοῖς μὲν λοιποῖς ὑπεναντίως λέγει, παρά- 

πλησίως δὲ Οἰνοπίδης. τὴν μὲν γὰρ ῥύσιν τοῦ “Νείλου φασὶ 
τοιαύτην, ὥστε ἀεὶ πληροῦν τὸν ποταμὸν, τὸν δὲ ἥλιον τοῦ 
χειμῶνος κατὰ τὴν «Ἰιβύην ποιούμενον τὴν πορείαν ἀνα- 
ξηραίνειν τὸν Νεῖλον. περὺ τροπὰς δὲ ϑερινὰς μεϑιστά- 

ο ι » ς " 
μένον πρὸς τὴν ἄρχτον ὑγραίνειν. ᾿ 

Τὰ δὲ τοῦ Νείλου στόματα ταῦτα" πρὸς τὴν ᾿Ἰραβίαν 
ΠΠηηλουσιαχὸν, πρὸς “ιβύην Κανωβιχὸν, τὰ δὲ λοιπὰ Μολ- 
βιτιχκὸν, Σεβεννυτιχὸν, Μενδήσιον, “Σαιϊτικὸν, ᾿Οπουεπικόν. 

συμβαίνει. τὸν δὲ Ἰνγεῖλον οὐχ ὑόμενον τότε, ἐνδεὴ --- δέθρ!ι. συνα-- 
ναφέρειν Ὁ. συναναπληροῦν ϑίρρῃ. συναναβαίνειν ΟΠ ΘΙΘΉ. 

ἴ. “Πρόδοτος) 11, 2ῦ. ὑπεναντίως (. ὑπεναντία ϑίρρῃ. 

οἰνωπίδης Ὁ. Οἰνοπίδη ϑίορῃ. φασὶ Ὁ. φηοὶ δίοριι. περὲ 
Βομν εἶσῃ. ἐπὲ Ὁ δὲ Βέθρῃ. τροπὰς δὲ θερινὰς Ο, δὲ ϑερινὰς τρο- 
'πὰς δίορῃ. ὑγραίνειν Ὁ. ἰέναι ϑίορη. δοεαᾳιιρηία ΟΠΙΪδΙε δίορη. 

ὀπουεπικόν ΟΕ, Ῥουκολικόν ΝΥ Θ55ΘΙ1 511|5. 



τ ον ΝΣ 

72 ἽΟτι Καλλίμαχος ὃ γραμματικὸς τὸ μέγα βιβλίον ἴσον 
ἔλεγεν εἶναι τῷ μεγάλῳ χακχῷ. ᾿ 

ΚΙΒΩΡΙΑ. Νίκανδρος ἐν 1: ἑωργιχοῖς 

“πείρειας κύαμον Αἰγύπτιον, ὄφρα ϑερείης 
ἀνϑέων μὲν στεφάγους ἀνύῃς, τὰ δὲ πεπτηῶτα 

ἀχμαίου καρποῖο κιβώρια δαινυμένοισιν 
" εἰς χέρας ἠιϑέ οἱσι πάλαι ποϑέουσιν ὀρέξης. 

ῥίζας δ᾽ ἐν ϑοίνῃσιν ἀφεψήσας προτίϑημι. 
ῥίζας δὲ λέγει Νίκανδρος τὰ ὑπ᾽ ᾿ἀλεξανδρέων χολοκάσια 
καλούμενα" ὡς ὃ αὐτὸς 

-Κυάμους λέψας κολοχάσιον ἐντμήξ ἕας τε, 

ἔστι δ᾽ ἐν Σικυῶγι Κολοκασίας ᾿᾿ϑηνᾶς ἱερόν. ἔστι δὲ 
καὶ χιβώριον εἶδος ποτηρίου. 

ο ὥ; Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ φυτῶν οὕτω γράφει 
μι χύαμος ἐν «Αἰγύπτῳ φύεται μὲν ἐν ἕλεσι χαὶ λίμναις. 

καυλὸς δ᾽ αὐτοῦ μῆχος μὲν ὃ ̓ μαχρότατος εἰς τέσσαρας 
πήχεις) πάχος δὲ δαχτυλιαῖος" ὅμοιος καλάμῳ μαχρῷ ἀγο- 
ψάτῳ" διαφύσεις δ᾽ ἔνδοϑεν ἔχει δι᾿ ὅλου διειλημμένας 
ὁμοίας τοῖς κηρίοις. ἐπὸ τούτῳ δ᾽ ἡ χωδύα χαὶ τὸ ἄνϑος 

Ψ. 1. σπείρειας 1,, σπείρας Υ. ϑερείης Β' οἱ Οδδδυθοπίδηϊ. 
ϑερίσσῃης Ψ],. ϑερείας Ὁ. ν᾽. 2. ἀνθέων Β(). ἄνϑεα Ψ].. 

“ πεπτηῶτα) πεπτηῶτ᾽ Β,, | 

72 ". Υ. 4. ἐς χέρας Ψ],. εἰς χείρας ΒΟΏ. ῥίζας δὲ λέγει (ἢ. 

δὲ οπι. 1. κυάμους] κυάμου ΟΑδαιθοηι8. ᾿ 
72 ο. Θεόφραστος] Ἡ. Ρ. ΤΥ. 8, 7. Ρ. 147. Ἑδάοπι ἘϊΠιδέαί 8 

Ρ. 1616, 48. δακτυλιοῖος Ν,. δακτυλαῖος ΒΟ. μακρῷ ΠΡΕῚ 

72 ἃ. Ὅτι δα. 00), οπι. 1. Τγίχανδρος] Ἐτ. 10. Ρ. 282. 

' 

δὲ Ἐιιβέδέμίι8. μαλαχῷ ὙΠΘΟΡΕ βέμ8. κηρίοις κρίνοις ἘΠ6ο- 
Ῥῃγδβέαβ. κωδύω ΒΟΌΒ οὐ Ηπυϑέδεμι5 οαπὶ τ 6] ΟΣ ἶθι5 ὙΠ60- 

ῬΗΓγαβέὶ ΠΠ 0 γ15. κωδία Ψ],, ΑἸξουτπ δὲ ἀϊβοζέαπι ααΐάθπι ἄθ χωδύα 
ἐρβεϊπηοηΐαπι Εὐπιϑέδ }}} οϑὲ ἡ. 999, 38. ἰστέον δὲ ὅτι ἄλλο τι παρὰ 
τὴν Ὃμηρικὴν κώδειαν τὴν διὰ τῆς εὖ διφϑόγγου ἣ παρὰ τῷ ᾿Α΄ϑηναίῳ 
διὰ τοῦ υ ψιλοῦ. ἐκεῖνος γὰρ κωδύαν φησὶ τὴν τοῦ κιβωρίου, ὅ᾽ ἔστι 
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διπλάσιον ἢ μήκωνος" χρῶμα δ᾽ ὅμοιον ῥόδῳ χαταχορές. 
ἰά παραφύεται δὲ φύλλα μεγάλα. ἡ δὲ δίξα παχυτέρα καλά- 

μου τοῦ παχυτάτου χαὶ διαφύσεις ὁμοίας ἔχουσα τῷ χαυλῷ. 
ἐσθίουσι δ᾽ αὐτὴν καὶ ἑφϑὴν καὶ ὠμὴν καὶ ὀπτήν" καὶ 

οἱ περὶ τὰ ἕλη τούτῳ σίτῳ χρῶνται. γίνεται δὲ χαὶ ἐν 
Συρίᾳ καὶ κατὰ Κιλικίαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐχπέττουσιν αἱ χῶ- 
θαι" καὶ περὺ Τορώνην τῆς Χαλκιδικῆς ἔν λίμνῃ τινὲ με- 
τρίᾳ τῷ μεγέϑει, καὶ αὕτη πέττει καὶ τελεοκαρπεῖ.“ 4{- 

γ3 φιλος δ᾽ ὃ Σίφνιός φησιν ,.Η τοῦ κυάμου τοῦ «Αἰγυπτίου 
ῥίζα, ἥτις λέγεται κολοχάσιον, εὔστομός τέ ἐστι χαὶ τρό- 
φιμος; δυσέχκριτος διὰ τὸ παραστύφειν" κρεῖττον δ᾽ ἐστὶ 
τὸ ἥκιστα ἐριῶδες. οὗ δὲ γινόμενοι (φησὶ) κύαμοι ἐχ τῶν 
χιβωρίων χλωροὺ μέν εἰσι δύσπεπτοϊ, ὀλιγότροφοι, διαχω- 
ρητικοὺ; πνευματικώτατοι. ξηρανῦ ἔντες δὲ ἧττον πγευμα- 
τοῦσι."“ γίνεται δὲ ὄντως ἐχ τῶν κιβωρίων καὶ ἄνϑος στε- 
φανωτικόν. καλοῦσι δ᾽ Αἰγύπτιοι μὲν αὐτὸ λωτὸν, [ναυ- 

χρατῖται δὲ οἱ ἐμοὶ, λέγει οὗτος ὁ “Αϑήναιος, μελίλωτον' 
ἀφ᾽ οὐ καὶ μελελώτινοι στέφανοι πάνυ εὐώδεις χαὶ χαύ- 

Ὁ σῶνος ὧρᾳ ψυχτιχώτατοι. 

ϑ. Φύλαρχος δέ φησιν » ᾿ὐδοίηει, πρότερον ἐν οὐδενὶ 

τόπῳ κυάμων «Αἰγυπτίων οὔτε σπαρέντων οὔτ᾽, εἰ σπείρειέ 
τις, τιχτομένων, εἰ μὴ κατὰ Αἴγυπτον. ἐπὶ τοῦ βασιλέως 
“Ἀλεξάνδρου. τοῦ Πύρρου παρὰ τὸν Θύαμιν ποταμὸν τῆς 
ἐν ᾿Ηπείρῳ Θεσπρωτίας ἐν ἕλει τινὺ συνέβη φυῆναι. δύο 

μὲν οὖν ἤνεγχέ πως ἔτη καρπὸν ἐχτενῶς χαὶ ηὔξησε" τοῦ 
δ᾽ ̓ ἀλεξάνδρου φυλακὴν ἐπιστήσαντος καὶ χωλύοντος οὐχ 

τ ὅτι λαμβάνειν τὸν βουλόμε γον, ἀλλὰ μηδὲ προσέρχεσϑαε 
πρὸς τὸν τόπον, ἀνεξηράνϑη τὸ ἕλος, καὶ τὸ λοιπὸν οὐχ 

--.......-΄ ῸΚ.ὖὖὖὉΚ-ἝΖ}. 

κολοχασίου, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ δεδήλωται" ἧς φησι τὸ ἄνθος διπλάσιον ἢ 
μήκωνος, ταυτὸν δ᾽ εἰπεῖν τῆς ἐνταῦϑα. κωδείας. 

72 ἃ. Συρίᾳ καὶ κατὰ ΤΠΟορΗτγαβέιβ. Ε θνὶ Συρίᾳ κατὰ. 
ἐχπέττουσιν ΟὮ. ἐκπέπτουσιν. ΨΊ,, Χαλκιδικῆς 1,. χαλδικῆς ΒΥ. 

αὕτη ϑοιννεῖρῃ, δου! θοθδίαν αὐτὴ Ηῖς οὲ ἴῃ ὙΠοορβγαδβίο. Ζ4ε 
φιλος δ᾽] δ᾽ οπι, ΒΟ. 

73 ἃ. εὔστομος} Τιο οθαέιη" εὐστόμαχος. εὔστομον σ. ᾿ τρόφιυ- 

μος} τρόφιμον Ὁ. δυσέχκριτος} δυσέκκριτος δὲ ϑομν εἰρῃ. 

γίνεται) γίνονται Β. ὄντος ΒΟΏ. οὕτως ὙΙ,. 

73. Β. Θύαμων 1,.. ϑύραμιν ΒΟΏΨ. 
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ὅτε τὸν προὲ εἰρημένον ἤνεγκε χαρπὸν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὕδωρ εἴ 
ποτὲ ἔσχε φαίνεται. τὸ παραπλήσιον ἐγένετο χαὶ ἐν Αἱ. 
δεινῷ. χωρὶς γὰρ τῶν ἄλλων ὑδάτων ναματιόν τι ἐφάνη 
ψυχρὸν ὕδωρ προϊέμενον οὐ πόρρω τῆς ϑαλάσσης. τούτου 
σίνοντες οἱ ἀρρωστοῦντες τὰ μέγιστα ὠφελοῦντο" διὸ πολ- 
λοὺ παρεγίνοντο χαὶ μακρόϑεν τῷ ὕδατι χρησόμενοι. οἱ 
οὖν τοῦ βασιλέως Ἀντιγόνου στρατηγοὶ βουλόμενοι οἴχονο- 
μικώτεροι εἰναι διάφορόν τι ἔταξαν διδόναι τοῖς πίνουσε, 

καὺ ἐκ τούτου ἀπεξηράνϑη τὸ γᾶμα. χαὶ ἐν. Τρωάδι δὲ 
ἐξουσίαν εἶχον οἱ βουλόμενοι τὸν πρὸ τοῦ χρόνον τὸν 
Τραγασαῖον ἅλα λαμβάνειν, «Τυσιμάχου δὲ τέλος ἐπιβαλ ὁν- 
τος ἠφανίσϑη. ϑαυμάσαντος δὲ χαὺ ἀφέντος τὸν τύπον 

ἀτελῆ πάλιν ηὐξήϑη.“ 

4. ΣΙΚΥΟΣ. Παροιμία 
Τὸν σικυὸν τρώγουσα γύναι τὴν χλαῖναν ὕφαινε. 

Μότρων ἐν παρῳδίαις ; 
Καὶ σικυὸν εἶδον, γαίης ἐρικυδέος υἱὸν, 
χείμενον ἐν λαχάνοις" ὃ δ᾽ ἐπ᾽ ἐννέα κεῖτο τραπέζας. 

καὶ “χης 
ἢ οὯςς δ᾽ ὅτ᾽  ἀέξηται σιχυὸς δροσερῷ ἐνὺ χώρῳ. 

᾿Αττικοὶ. μὲν οὖν ἀεὶ τρισυλλάβως, ᾿λχαῖος δὲ »»Ἱάχκῃ 
(φησὶ) τῶν σικύων“ ἀπὸ εὐθείας τῆς σίχυς, ὡς στάχυς 

στάχυος. Φρύνιχος δ᾽ ἐντραγεῖν φησε σιχύδιον ὑποχοριστι- 
χῶς." 

78 ο, «Αἰδεψῷ Τι. ἐδεψῷ ν. Ψοτίας νἱάθέιν “ἰδηψῷ. 
73. ἃ. χρόνον Β. χρόνου Ψ1,. ἠφανίσϑη] - ἠφανίσθαν Β.. 

Ιαροιμία)] Ἰπέον ϑοποίέὶ ργονυογθία πιθένοα νυ, 13, Ρ. 580. 
τὸν σικυὸν 5851}. 1,. τὸν οπι. ΒΟΏΥ. τρώγουσα --- τὴν] τρώγοισι 
--- τὰν αγυᾶ ϑεποέξξιηι. παρῳδίαις} Τιοσεθαίαν παρῳδαῖς. παρώδῳ 
Β. Μαΐγομῖβ νϑυβὰ5. δα 5βιπηη τ αἀϊηθπι Οὐν85. 2, 970. ἔδοίοβ. αἴϊετνε 

Ἐπίδεμῖυβ Ρ. 1700, 3. οπιΐβϑίϑ κείμενον ἔν λαχάνοις. 

73 6. ἐν λαχάνοις ὁπ. Ὠ, δ᾽ ἐντραγεῖν ΒΟ εἐ σαβαιθοπίδηϊ. 

δὲ τραγείη Ὁ. δ᾽ ἐν τραγαῖς Υ.. ὑποκοριστικῶς) Ἠοΐθηι5. Θρ - 
{0Π16. ἢ 
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“Στειλέαν 
ῥαφανῖδω, σικυοὺς τέτταρας. 

σιχύδιον δ᾽ ὑποχοριστιῶς εἴρηκε Φρύνιχος ἐν Μονοτρόπῳ 
»»Καντραγεῖν σικύδιον."“ 

ὅ. Θεόφραστος δέ φησὶ σικυῶν τρία εἶναι γένη, “1α- 

κωγιχὸν, :Σχυταλίαν, Βοιώτιον. καὶ τούτων τὸν μὲν .21α- 
χωγνικὸν ὑδρευόμενον βελτίω γίνεσϑαι, τοὺς δ᾽ ἄλλους 
ἀὔδρους. ,,Γίνγονται δὲ (φησὶ) καὶ εὐχυλότεροι οἱ σικυοὶ, 
ἐὰν τὸ σπέρμα ἐν γάλαχτι βραχὲν σπαρῇ 1) ἐν μελικράτῳ."“ 
ἱστορεῖ δὲ ταῦτα ἐν φυτικοῖς αἰτίοις" ϑᾶττον αὔξεσϑαι 

κἂν ἐν ὕδατι χἂν ἐν γάλακτι πρότερον ἢ εἰς τὴν γὴν 
κατατεϑῆναι βραχῇ. Εὐθύδημος δ᾽ ἐν τῷ περὺ λαχάνων, 

εἶδος σικυῶν εἶναι τοὺς προσαγορευομένους δρακοντίας. 
ὠνομάσϑαι δὲ σικυοὺς φησι Δημήτριος ὃ Ἰξίων ἐν πρώτῃ 

᾿Ετυμολογουμένων ἀπὸ τοῦ σεύεσϑαι χαὶ κίειν" ὁρμητιχὸν 
γὰρ ὑπάρχειν. ᾿Ηρακλείδης δ΄, ὃ Ταραντῖνος ἐν τῷ ΠΣΣυμ- 

74 ἃ. στελέω --- κἀντραγεῖν συεύδιον οἵα. Β. στειλέαν ῬΟΥΒΟΠΙ5 
ἦι ΜΠΙΒΟΘΙ] Δ πο ῖ5. ἢ. 2394. στελέων ῬΎΤΪ,. στελέω Α. Ἡδδγοβίυ5, Στει- 

λέων τὴν μαχρὰν ῥάφανον ᾿Αντιφάνης ἐν Κιϑαρῳδῷ. ῥαφανῖδα, 
'ααοα ἐγ πιθέγὶ ᾿πιεῖαπιὶ 65ὲ, Ῥουβοόπυβ. Τιθρ θαίαν δαφανίδας. 

σικυοὺς} σικύους ῬΎΤ,. τέτταρας. σιχύδιον)] τέτταρας διον Ῥᾷ. 

σικύδιον 1.. σικίδιον Ψ. δαφανίδιον οοάθχ Ηυνα]άϊ δραᾶ Οαδβαυ-- 
ΒΟΠΊ. ἐν μονοτρόπῳ δααιία ὁχ Α, ἴπ 4 Πἰξξοτῖβ ρᾶθπὸ εὐὰ- 

Π1415 οχαγϑίδ βυπέ. φρύνιχος τρόπῳ ουμπ ἰᾶσαπα ΡῈ εἔ εοάθχ 
Ἡδγδ] ἀἴπ115. κἀντραγεῖν Ἀ. ἐν τραγαῖς Ψ1.. χἀντραγεῖν σικύδιον ὁπ. 
ΡΒ. σικύδιον ἀοοο58ις οχ Α. Θεόφραστος) Ἡ. Ρ. ΥἹΙ. 4, 0. 
Ρ. 231. δέ φησι σικυῶν τρία εἶναν γένη} δὲ τρίω γένη φησὶ σι-- 

κυῶν Β.. τὸν μὲν ΑΓ. τὸ μὲν τὸ τον γίνεσθαι! γίνεταν ΡΒ. 

ἀύδρους ΑΒΟΡ, ἀνύδρους ὙΤ,. πρνοσος 8. φησὶ] Ο. Ρ, 1]. 
14, 3. Ρ. 423. φησὶ καὶ] φησὶν Ββ. εὐχυλότεροι οὗ σιυκυοὶ] 
εὐχυλώτερον σιχυοὶ Β. σπέρμα ἐν] ἐν οπι. Β. ἢ ἐν] ἢ οἱ. Β. 

ἱστορεῦ --- βραχῇ οτι. ΒΟ. ϑᾶττον αὔξεσθαι) Ἡ. Ῥ. Π.Ὶ, 
ὃ. νΡ- 222. ῖ 

74Ὁ. Εὐθύδημος --- δρακοντίας} εὐθύδημος δὲ καὶ δρακοντίας φησὶ 
σιχυούς Β, δ᾽ ἕν ῬΒ. δὲ ἐν ΥΨΙ,. ὠνομάσθαι --- ἀπὸ τοῦ] ἐξίων 
δὲ ἐτυμολογεῖ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ΒΟ. σεύεσοϑαι ῬΨ1,. σύεσθων δα- 
βέδέϊιιβ. Ρ. 437, 10. σύειν ἰάοπι ν. 1904, 22. σέβεσθαι 8. 
κίειν ΛΒΟ δὲ Ευδέασξμι5. κύειν ΡΘΥ,Ι,,. . δρμητικὸν γὰρ ὑπάρχειν] 
δρμὴτικὸς γὰρ ὑπάρχει Β. ὃ --- Ξυμποσίῳ οπι. Β,, 
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ποσίῳ ἡδύγαιον χαλεῖ τὸν σιχυόν. Διοκλῆς δ᾽ ὁ Καρύστιος 
τὸν σιχυόν φησι μετὰ σίων ἐν πρώτοις λαμβανόμενον 
ἐνοχλεῖν" φέρεσϑαι γὰρ ἄνω καϑάπερ τὴν ῥάφανον" τε- 

ἢ λευταῖον δὲ λαμβανόμενον ἀλυπότερον εἶναι καὶ εὐπεπτό- 
τερον" ἑφϑὸν δὲ καὶ διουρητικὸν μετρίως ὑπάρχειν. Δίφι- 
λος δέ φησιν ,,0. σικυὸς ψυχτικὸς ὑπάρχων δυσοικονόμη.- 
τὸς ἐστι χαὶ δυσυποβίβαστος, ἔτι δὲ φρικοποιὸς, καὶ γεν- 
γνητικὸς χολῆς ἀφροδισίων. τὲ ᾿ἐφεχτιχός.“ αὔξονται δ᾽ ἐν 

τοῖς κήποις οἱ σικυοὶ χατὰ τὰς πανσελήνους χαὶ φανερὰν 

ἴσχουσι τὴν ἐπίδοσιν, καϑάπερ χαὶ οἱ ϑαλάττιοι ἐχῖνοι. 
6. ΣΥΚΑ͂. Ἢ συχῆ, φησὶν ὃ Μάγνος" οὐδενὴ γὰρ 

τῶν περὶ σύχων λόγων. -παραχωρήσαιμι , χἂν ἀποκχρέμασϑαι 
ἃ δέῃ, φιλόσυχος γάρ εἶμι δαιμονίως, λέξω τά μοι προσ- 
πίπτοντα" ἡ συκῆ, ἄνδρες φίλοι, ἡγεμὼν τοῦ χαϑαρείου 
βίου τοῖς ἀνϑρώποις ἐγένετο. δῆλον δὲ τοῦτο ἐχ τοῦ χα- 

λεῖν τοὺς “4ϑηναίους ἱερὰν μὲν συχῆν τὸν τόπον ἐν ᾧ 
πρῶτον εὑρέϑη , τὸν δ᾽ ἀπ᾽ αὐτῆς καρπὸν ἡγητορίαν, διὰ 
τὸ πρῶτον εὑρεϑῆναι τῆς ἡμέρου τροφῆς. τῶν δὲ σύκων 
ἐστὶ γένη πλείονα. ᾿Αττιχὸν μὲν, οὗ μνημονεύει ᾿ἀντιφάνης 

διοχλὴς ΑΒΟ. δίφιλος ΡΥΙ,. Διοκλῆς δ᾽ ὃ Ἱαρύστιος τὸν σικυόν 

οπι. Ρ. ἴπ πιᾶυρῖηθ παρεέ Ε. δὲ ὃ καρ. τὸν σικυὸν φησὶ Α. δὲ ὃ 
καρ. φησὶ τὸν σικυὸν ΒΟ. δέ φησιν ὃ καρ. τὸν σικυὸν ΥΤ,. μετὰ 
σίων (μετασείων Ῥ) Ὧδα4. ΛΡῈ. οπι. 1. ἐνοχλεῖν --- λαμβανόμενον 

οὔ. ΡΒ. ἴπ πηᾶγρῖπο παθθὲ 6. ἃ πιᾶπιι γθοθῃί Γ6. 

74. ο. εὐπεπτότερο»] ἀπεπτότερον Β. φηοὶν ὃ σικυὸς Ύ.. φησὶ 
ὅτι ᾿ 

ὅτι ὃ σικυὸς Β. φησὶν ὃ σιχυὸς Ά.. δυουποβίβαστος ῬΕΙ.. δυπο- 
βίβαστος Ὗ. δυσυποβίαστος Ο. . γγεννητικὸς) γενητικὸς ΡΒ. 

αὔξονται] αὔξεταν Β. οἱ σικυοὺ οπι. Β. ἴσχουσι] ἴοχει Ἐ. 
καϑάπερ καὶ) ὧς Βα. ϑαλάττιοι] ϑαλάσαιοι Β. ἐχῖνοι --- κα- 

ϑαρίου βίου] ἐχῖνοι: σύκα: ἣ συκὴ (συκῆ Ο) ἡγεμὼν τοῦ καϑαρείου βίου 

ΒΟ. Ξῦχα δα. ΑΒΟ. οι. ΡΟ. συκῇ] συχὴ ΡΩΨΙ,. 
φησὶν ὃ μάγνος 44, Α. Ὁπι. ΡΘΥΊ.. γὰρ} Αἀάδθ ἀν. τῶν --- 

λόγων] τὸν --- λόγον 8. τῶν --- λόγον Ῥ. περὺ σύχων ϑομινοΙΡἢ. 

ΒΟΥ οί περὺ συχῶν. 

74 ἃ. καϑαρείου ΒΟ εὲ Ἐπδέδίῖυι5 Ρ. 1964, 10. καϑαρίου ῬΨΤΗ. 

μαχαρίου Ε.. ἑερὰν μὲν Α. ΑΡοΓδΐ μὲν. ἡγητορίαν ΒΟ εἴ 

Ἐπιβέαιμία5 Ρ. 1904, 11. Το ρϑράσιν ἡγητηρίαν. Δρυᾶ Ἐπιδέδεμίμπι 

ποιρῖ πδέϊνι8 ἡγητορίας 65. πρῶτον εὑρεϑῆναι] προευρηϑῆναι Ἐπὶι- 

ἐδ εθι5. μὲν οὗ) μὲν οὖν Β. θὲ Απερμδηΐῖβ. Ὑθυβι 5. ἀϊοξαπι 
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ἐν Ὁμωνύμοις" ἐπαινῶν δὲ τὴν χώραν τὴν ᾿ἀττιχὴν τάδε 
λέγει ἀρ δ Ἶ ᾿ 

ἡ Οἷα ὃ ἢ. χώρα φέρει 
ε διαφέροντα τῆς ἁπάσης. “Ἱππόνιχ᾽, οἰχουμένης, 

τὸ μέλε , τοὺς ἄρτους, τὰ σῦκα. Β. σῦχα μὲν νὴ τὸν Δία 
πάγυ φέρει. 

Ἴστρος δ᾽ ἐν τοῖς “Ἵττιχοῖς οὐδ᾽ ἐξαγεσϑαί φησι τῆς 
᾿“ττικῆς τὰς ἀπ᾽ αὐτῶν γινομένας ἰσχάδας, ἵνα μόνοι 
ἀπολαύοιεν οἱ κατοικοῦντες" καὶ ἐπεὶ πολλοὶ ἐνε(ανίζοντο 

διαχλέπτοντες, οἱ τούτους μηνύοντες τοῖς δικασταῖς ἐχλή- 

ϑησαν τότε πρῶτον συχοφάνται. ΄ἄλεξις δ᾽ ἐν Ποιητῇ 
ΠΕ. 

Ὁ συχοφράντης οὐ δικαίως τοὔνομα 
Ε ἐν τοῖσι μοχϑηροῖσίν. ἐστι κείμενον. 

ἔδει γὰρ ὅστις χρηστὸς ἣν ἡδύς τ᾽ ἀνὴρ 
τὰ σῦκα προστεϑέντα δηλοῦν τὸν τρύπον" 
γυνὶ δὲ πρὸς μοχϑηρὸν ἡδὺ προστεϑὲν 
ἀπορεῖν πεποίηχε διὰ τί τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει. 

Φιλόμνηστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν “Ῥόδῳ ΣΣμινϑίων φη- 
σὶν » Ἐπεὶ χαὶ ὃ συκοφάντης ἐντεῦϑεν προσηγορεύϑη, διὰ 
τὸ εἶναι τότε τὰ ἐπιζήμια καὶ τὰς εἰσφορὰς σῦχα καὺ 
οἶνον χαὶ ἔλαιον, ἀφ᾽ ὧν τὰ χοινὰ διῴκουν, καὶ τοὺς 

δταῦτα πράττοντας καὶ εἰσφαίνοντας ἐχάλουν, ὡς ἔοιχε, 
συχοφάντας, αἱρούμενοι τοὺς ἀξιοπιστοτάτους τῶν πολι- 
τῶν." 

7. “ακωνιχοῦ δὲ σύκου μνημογεύεν ἐν Τ᾽ ωργοῖς “ἄρι- 
στοφάνης ταδὶ λέγων 

ΣΣυχᾶς φυτεύω, πάντα πλὴν “Ἰαχωνικῆς" 

δα ΤΠ. ν. 43 ". Τιοροθδίυνῦ διαφέροντα πάσης, ᾿Ἱππόγικε, τῆς οἴκου- 
μένης. 

74 6. Ψ. 8. νὴ οπι. ΡᾺ ἱπ πιᾶῦρίπο Βαρβεέ 6. γινομένας] 
γενομένας 8. ἀπολαύοιεν] ἀπολάβοιεν Ῥ. ἐμφανίζοντο Ῥ, 
Ἰουητ}}} ποιητιχῇ ΒΒ. ΑἸοχΙ 5. Ποιητὰς 1 θυ]ᾶπὶ πμοπιοταξ ΥἹ]. Ρ. 

241 4:: Πονήτριων ῬΟΊυχ ΤΧ,, 153. 

Ι 74 ἴ, τοῦϑ᾽ οὕτως) τοῦτο οὕτως Β. Φιλόμνηστος)ὴ Φιλόδημος 
τς ἀἰοίξαν Χ, ν. 448 ἃ. νἱῖοδο. ὀ Σμινϑίων ῬΩ εἰ 446. Βοιήνοβθα- 

τὰν Σμινϑείων. καὶ τὰς εἰσφορὰς} καὶ τῆς εἰοφορῶς Β. 

τ 20 ἃ, ταδὶ ΑΒ, τάδε ΡΥΤ,. συχῶς Ὁ. συχὰς Υ1,. πάντιἢ 

β πάντας ΡΆ. πλὴν] γὰρ 6, «αΐϊ ᾿π πιδιρίηθ πρὶν. 
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τοῦτο γὰρ τὸ σῦχον ἐχϑρόν ἐστι καὶ τυραννικόν" 
οὐ γὰρ ἣν ἂν μικρὸν » δἰ μὴ μισόδημον. ἣν “σφόδρα. 

μικρὸν δὲ αὐτὸ εἶπε διὰ τὸ μὴ μέγα εἶναι φυτόν. "άλεξις 
δ᾽ ἐν ᾿Ολυνϑίῳ Φρυγίων σύχων μνημονεύων φησὶ 

Τό τε ϑειοφανὲς μητρῷον ἐμοὶ 

μελέδημ᾽ ἰσχὰς, 
Φρυγίας εὑρήματα συκῆς. 

τῶν δὲ καλουμένων φιβάλεων σύχων πολλοὺ μὲν μέμνηνται 
τῶν κωμῳδιοποιῶν, ἀτὰρ χαὶ Φερεκράτης ἐν Κραπατάλοις 

Ὦ δαιμόνιε πύρεττε μηδὲν φροντίσας, 
καὶ τῶν φιβάλεων τρῶγε σύχων τοῦ ϑέρους, 
κἀμπιμπλάμενος κάϑευδε τῆς μεσημβρίαρ' 
χᾷτα σφαχέλιξε χαὺ πέπρησο χαὶ βόα. 

Τηλεκλείδης δ᾽ ἐν ἀμφιχτύοσι κὺρ χαλοὶ καὶ φιβαλέοι. Ξ 

χαὶ τὰς μυρρίνας δὲ φιβαλέας μπ νυν μὴ ὡς “Ἀντιφάνης 

ἐν Κρησὶ 
Πρώτιστα δὲ 

τῶν μυρρινῶν ἐπὶ τὴν τράπεζαν βούλομαι, 
ἃς διαμασῶμ᾽, ὅταν τι, βουλεύειν δέῃ, 
τὰς φιβάλεως δὲ πάνυ καλὰς στεφανωτρίδας, 

«τὸ οὖχον οἵη. ΒΡΆ. 

70 ν». ᾿Ολυνϑίῳ] ΑἸΟΧχΙαΙ5. ᾿Ολύνθιον γχθιπογδπίαῦ ΨΙ. Ρ. 240 ο. 

οἵ δὴ δίοθαθο 56πη|. ΧΧΨΙ͂, 9. νο]. 1. Ρ. 490. Θὺϊ βεᾳιυπίαγ 
ὙΘΓΒΙΒ, 6 15 αϊσέιπι δα 11. ἡ. 88 ἃ. ϑειοφανὲς Ά. Τιο ΟΡ δι 
ϑειοφαγὲς. ἰοχὰς δῦ. ΤῊΌΡῚ ἐσχάδας. εὑρήματα͵] εὕρεμα Ψ],- 

εὕρημα Ῥ. φιβάλεων] δουιθοθαίαν φιβαλέων δὲ 510 ΡῈ Γ τοίατη Πᾶπο 

βθοιοπομι παροξυτόγως, ΡΥδοέογασᾶπι πὶ Απερμδηῖθ νϑῦδιι ααδτίο. 

κωμωδιοποιῶν ϑοΙινν εἴσῃ. θα 0. χωμῳδοποιῶν Ὗ ἴω. ζρα- 
πατάλοις] ϑοΡιθοθαΐαν ραπατάλλοις. Ῥπογθογδέῖϊβ τ. 2. τρῶγε 

οὗχων Ψ],.. σύκων τρῶγε ΑΒΟΏΡΆ. γ. 3. χκἀμπιμπλάμενος] κἄμπι-- 

πλάμενος Β.. τῆς μεσημβρίας ϑομνν οἱ Βαθυβθθταβ. Τωμϑρορδέιν τὰς 

μεσημιβροίας. 

70 ο. ᾿Αντιφάνης] Ἐθδεΐς πὲ ν᾽ ἀφο ῬΟΥΒΟπα5 ᾿Απολλοφάνης, ου- 

ἴᾳ5 Αρῆτες δοπιπιθπιοναπειν ΧΙ, ἢ. 485 6. δὲ ἀρπὰ Ἐοϑν ομίαπι ἴπ 

Θεοὶ ξενικοί. Ογγἐεϊξε ΠῸ58. γ 508. ΘΡΙΓΟπτο. μυρουνῶν) μυῤῥίνων Ἐ. 

βούλομαν ϑομννοίρ]ι, δαάϊεῖο. βούλομ᾽ ΡΥΤ,., βοίλομ᾽ ὡς ] διαναμασῶμἢ 

ἸοπἤοΙ ἀπ5 δα ΑΘβοιν ἢ Ῥνοπιοίν. ν, 79, τασδὲ 1. τὰς δὲ 
ΑἸΌ. τὰς φιβάλεως δὲ Νίοϊποϊκῖτι5. συεφανωτοίδας} στεφανωτίδας 

ΟΠ ΟΡ ἢ. 
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χεδιδονείων δὲ σύχων μνημονεύει ᾿Επιγένης ἐν Βαχχείᾳ 
Εἶτ᾽ ἔρχεται 

ἁ χελιδονείων μετ᾿ ὀλίγον σχληρῶν ἁδρὸς 
᾿ πινακίσχος. 

“Ἀνδροτίων δὲ ἢ Φίλιππος ἢ “γήμων ἐν τῷ 1: ἑωργιχῷ 
γένη σύχων τάδε ἀναγράφει οὕτως » Ἐν μὲν οὖν τῷ πεδίῳ 
φυτεύειν χρὴ χελιδόνεων, ἐρινεῶν, λευχερινεὼν, φιβάλεων᾽ 
ὑπωροβασιλίδας δὲ πανταχοῦ. ἔχει γάρ τι χρήσιμον ἕχα- 
στον τὸ γένος. ἐπὶ δὲ τὸ πλεῖστον οἱ κόλουροι καὶ φορ- 
μύνιοι καὶ δίφοροι καὶ Μεεγαριχαὶ καὶ “ακωνιχαὶ συμ- 

φέρουσιν, ἐὰν ἔχωσιν ὕδωρ." 
6 8. Τῶν δὲ ἐν “Ῥύδῳ γινομένων σύκων μνημονεύει 
«Τυγκεὺς ἐν ἐπιστολαῖς σύγκρισιν ποιούμενος τῶν ᾿4ϑήνησι 

΄ γινομένων χαλλίστων πρὸς τὰ “Ῥοδιαχά. γράφει δὲ οὕτως 

»ΓἹὰ δὲ ἐρινεὰ τοῖς “Ἰαχωνικχοῖς ὥστε συχάμινα σύχοις δο- 

κεῖν ἐρίζειν. χαὶ ταῦτ᾽ οὐχ ἀπὸ δείπνου καϑάπερ ἐχεῖ 
διεστραμμένης ἤδη διὰ τὴν πλησμονὴν τῆς γεύσεως, ἀλλ᾽ 

ἀϑίχτου τῆς ἐπιϑυμίας οὔσης, πρὸ δείπνου παρατέϑειχα. “ 

τῶν δ᾽ ἐν τῇ καλῇ “Ῥώμῃ καλλιστρουϑίων χαλουμένων σύ- 

χων εἰ ὃ “Ζυγκεὺς ἐγεύσατο ὥσπερ ἐγὼ, ὀξυωπέστερος ἂν 

ἢ ἐγεγόνει. παρὰ πολὺ τοῦ ὁμωνύμου" τοσαύτην ὑπεροχὴν 
ἔχει ταῦτα τὰ σῦχα πρὸς τὰ ἐν τῇ πάσῃ οἰκουμένῃ γινό- 
μένα. ἐπαινεῖται δὲ καὺ ἄλλα σύκων γένη κατὰ τὴν “Ῥώ- 

μὴν γινομένων, τά τε καλούμενα Χῖα καὶ τὰ «Πιβιανὰ, 
ἔτι δὲ καὶ τὰ Χαλκιδικὰ ὀνομαζόμενα καὶ τὰ ᾿ἀφριχανὰ, 
ὡς καὶ Ἡρόδοτος ὁ «Αὔύκιος μαρτυρεῖ ἐν τῷ περὶ σύκων 
συγγράμματι. ᾿ 

χελιδονείων}] ϑογιθοθδίαν χελιδονίων. Βαωκχεῖςς. ΒοΠΈΘΙα5. 46 ῬΠΔΙΑΓ,. 
Ῥ- 280. εα. {,|ρ5. ΌΤΙ βραγχία. 

70 ἃ. Ὑ. 2. χελιδονείων Βοπέϊοίι5, ϑουθοθαξιτ χελιδονίων. [π 
δρίἔοπιθ πᾶθο ἐαπέμπι δρροβίία χελιδονίων σκληρῶν ἁδρὸς πινακίσκος. 

᾿ς γένη σύκων) γένη συκῶν ϑοιννοῖρἢ. μὲν οὖν τῷ ΑΒΡ. μὲν 
τῶ Υ.. ΓΑΡΌΡῚ χελιδονέων, ἐρινεῶν, λευχερινεῶν, φιβαλέων. Οοτ- 

Ϊ γοχίς ϑομινοβ. Ἐρίέοπιθ πᾶθο παθϑέ λέγονται δέ τινες καὶ ὄπωρο- 
͵ βασιλίδες καὶ κόλουρον καὶ δίφοροι καὶ μεγαρικαί. 

79. 6. «Τυγκεὺς] λυγγεὺς Β. Ἐρϊέοπιο, λ'γκεὺς δέ φησι τὰ ἐρινεὰ 
τοῖς λαχωνιχοῖς ὡς συχάμινω σύκοις δοκεῖν ἐρίζειν, 

75 ἢ, ὀνομαζόμενα οπι. Ἐ. 
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9. Παρμένων Ο Βυζάντιος ἐν τοῖς ἰάμβοις τὰ ἀπὸ 
᾿ οὐ τὰ τῆς «Αἰολικῆς πόλεως ὡς διάφορα ἐ ἑπαινῶν φησιν 

Ἦλϑον μαχρὴν ϑάλασσαν, οὐκ ἄγων σῦχα 
Καναῖα φόρτον. 

ὅτι δὲ καὶ τὰ ἀπὸ Καύνου τῆς Καρίας ἐπαινεῖται κοινόν. 
ὀξαλείων δὲ σύχων οὕτως καλουμένων μνημονεύει “Ηρακλέων 
ὃ ᾿Ἐφέσιος χαὺ Νίκανδρος ὃ Θυατειρηνὸς, παρατιϑέμενοει 
᾿Ἵπολλοδώρου τοῦ Καρυστίου ἐκ δράματος Π]ροικιζομένης 

ἱματιοπώλιδος τάδε ; 

Πλὴν τό γ᾽ οἰγάριον πάνυ 
ἣν ὀξὺ χαὶ πονηρὸν, ὥστ᾽ Πσχυνόμην. 
τὰ λοιπὰ μὲν γὰρ ὀξαλείους χωρία 
συχᾶς φέρει, τοὐμὸν δὲ χαὶ τὰς ἀμπέλους. 

τῶν δ᾽ ἐν Πάρῳ τῇ νήσῳ --- διάφορα γὰρ κανταῦϑα γίνε: 
ται οὔχα τὰ χαλούμενα παρὰ τοῖς Παρίοις αἱμώνιω, ταὐτὰ 

ὄντα τοῖς “υδίοις καλουμένοις, 'ἅπε ἐρ διὰ τὸ ἐρυϑρῶδες 

καὶ τῆς προσηγορίας ταύτης ἔτυχεν, ---- ᾿Ἄρχίλοχος μνημο- 
γεύει λέγων οὕτως 

Ἔα Πάρον 
χαὶ σῦχα κεῖνα χαὶ ϑαλάσσιον βίον. 

τὰ δὲ σῦχα ταῦτα τοσαύτην ἔχει παραλλαγὴν πρὸς τὰ 

πολλαχοῦ γινόμενα. ὡς τὸ τοῦ ἀγρίου συὸς χρέας πρὸς τὰ 
ἄλλα τὰ μὴ τῶν ἀγρίων χοίρων χρέα. 

10. «Ζευχερινεὸς δέ τι εἶδός ἐστι συχῆς, καὶ ἴσως αὕτη 

Παρμένων] δ᾽ δάαϊξ ϑομννοῖθ!. «Κανῶν ῬαϊπιοῦῖαΒ Εἰχογοιξ, Ρ. 

4090. ΤΙΌΣΙ χαύνων-. 
70 ἃ. Καναῖα Ῥαϊπιουῖα8. ΕΙΌΓΙ χαύνεα. φύρτον ΟαβδυθΟπιι5. 

ΠΑΡΥῚ φόρτου. ὀξαλείων} ΤΌ ΥΙ τοξαλέων. τῶν ὀξαλίων ϑομτνοΙ ἢ. 

Νίκανδρος δ] ὃ οπι. Ρ. Θυατειρηνὸς} ϑυατιρηνὸς Β. ἅτι-- 

ρυνὸς 8. ἑματιοπώλιδος ΡΙ,. ἑματυπώλιδος Υ͂. Δ ΡΤ ἢ 
οἰνάριον τὸ οἰνάριον 1ἰῦν1 εὐ Ἐπιβέδεμταβ Ρ. 1910, 23. «ει Πᾶος 
ἘΡΘγδοΙθομΐ ΡῸΓ ΘΥΓΌΓ τ ἐγ τι, Ψ. 2. ὀξαλείους] ΤΡ τοξαλίους. 

ὀξαλίους τὰ αγοέϊιι5 απ Ἐπχοονρεβ Ρ. 994. ϑουθοηάαπηι {α1 ὀξαλείους. 

Ῥποΐϊα5 Ἰοχίς, Ρ. 339, 19. ὀξάλεεοι: συκαί τινες. 

70 ". Υ. 3. συκᾶς] συκὰς (--- ἃς Β) ὃς ΑΒΡΏ. αἱμώνια] Ἐπι-- 

βίδίμπιβ Ρ. 1004, 7. ᾿Αρχίλοχος] Ἐτᾶρπι, 40. γν, 911. 

οὔχα κεῖνα] σῦκ᾽ ἐχεῖνα ΒταΠΟΚΙΙ τηᾶΓΡῸ. παραλλαγὴν ΛΟΡΘΥ, 

τὴν παραλλαγὴν ἴ,. πολλαχοῦ) ἀλλαχοῦ Οοτδ 8. 

70 ο, «Δευκερινεὸς Ἐλιδέας 5. Ὁ. 1205, ὃ. 

ἀν 
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ἐστὶν ἡ τὰ λευχὰ σῦχα φέρουσα, μνημονεύει δ᾽ αὐτῆς Ἵρ- 
μεππος ἐν ᾿Ιάμβοις οὕτως 

4 3 ΄ 

Τὰς λευχερινεὼώς δὲ χωρὶς ἰσχαδας. 
-" 2 » ,ὕ 2 Ἔν ΕἸ ’ 

τῶν ὃ ἐρινῶν σύχων Ευριπίδης ἐν “Σχίρωγε 
Ἢ προσπηγύναι 

κράδαις ἐριναῖς. 

καὶ ᾿Επίχαρμος ἐν “φιγγὶ »,(λλ οὐχ ὅμοιά γ᾽ ἐρινοῖς οὐ- 
δαμῶς." “Σοφοκλῆς δ᾽ ἐν “Ἑλένης Τάμῳ τροπικῶς τῷ τοῦ 

ἃ δένδρου ὀνόματι τὸν καρπὸν ἐκάλεσεν ̓  εἰπὼν 
- ; “Πέπων ἐρινὸς “« ἀχρεῖος ὧν 

3, -" ΕΒ 95 χω ’ 

ἐδ βρῶσιν αλλους ἐξερεέναξεις λογῳ. 

πέπων δ᾽ ἐρινὸς ἀρῆνν ἀντὶ τοῦ πέπον ἐρινόν. καὶ "Ἄλεξις 
ἕν “έβητι 

Καὶ τί δεῖ 
γ ζω 3 « "-Ὁ΄7 4. . ΒΡ τ αΝ  ψψῃῳ. 

λέγειν ξϑ'. ἡμᾶς τοὺς τὰ σὺχ ἕχαστοτε 

ἐν τοῖς συρίχοὶς πωλοῦντας; οἵ κάτωϑε μὲν 
τὰ σχληρὰ χαὶ μοχϑηρὰ τῶν σύχων ἀεὶ 

5 τιϑέασιν, ἐπιπολῆς δὲ πέπονα χαὶ χαλά. 
8 εἰϑ᾽ ὃ μὲν ἔδωχεν ὡς τοιαῦτ᾽ ὠνούμενος 

τιμὴν, ὃ δ᾽ ἐγχάψας τὸ χέρμ᾽ εἰς τὴν γνάϑον 
ἐρίν᾽ ἀπέδοτο σῦχα πωλεῖν ὀμνύων. 

τὸ δένδρον ἡ ἀγρία συχῆ, ἐξ ἧς τὰ ἐρινὼ, ἐρινὸς κατὰ τὸ 
ἄρρεν λέγεται. ΣΣτράττις Τρωίλῳ 

τὰς λευκερινεὼς δὲ]. τάς δε᾽ λευχυρινεὼς δὲ Β, σύχων} συχῶν 

οὔνν ΕΙΡἢ. χράδαις Ὁ, ϑοΡιθοθαίαν χραδαῖς, ἐριναῖς Ῥ, δονῖ- 

Ῥεορδέαν ἐρέναις. ἐρινεῖς Ο. ἘΡ᾽ονα στ ὙΘΥΘῸ ΠῚ ΟΠι. ΘΡΙ 0116. 
γ) ἐρινοῖς Ῥ, ϑουθορδέαν. γ᾽ ἐρίνοις. χοῦν ἐρίνοις οι εἰσι. γ᾽ ἔστ᾽ 
ἐρίνοις ἘχΓανάεϊι5. Ρ. 440. ἐν “Πλένης. γάμῳ] Ἐτ. 8, Ρ. 611]. 
Αἴἴεγε Ἐπβέδίμιυβ Ρ. 1205, 3. 

70 ἃ. πέπων ΔΟ δὲ Ἐπβέδεμίιβ, πέπων δ᾽ ΡΥ͂Ι,. ἐρινὸς Ἐλι-- 
βίδίῃίαβ. Βουοθαίαν ἔρενος, Ῥοβὲ ἐρινὸς ἱπάϊοαν! Ἰασιπαιι. Ῥοτ-- 

ΒΟΠῸ5. ἔριγος ὥς ἀχρεῖος αὐτὸς ὦν. ᾿ ἄλλους] ὥλλου Β. ἐρινὸς 

- ἐρινόν}] ΤΟΥΡΥῚ ἔρινος - ἔρινον. ἀντὶ -- ἐρινόν δὲ ΑἸοχί 15 γογβὰ5 

οπι. ερίἕοπιο. Υ. 2. σὔχ᾽ ΨΙ,. σῦκα ΑΒΡ, γ΄ 3. συρίχοις]} 
ὑρίχοις ὃ κάτωθε) κάτωϑεν ΒΡ, γ᾽. 4. καὶ μοχϑηρὰ)] χαὶ τὰ 

μοχϑηρὰ ἈΒΡ. 
70 6. ΥὙΨ. 0. εἰϑ εἶτα Β. ν, 7. γναϑον] πήϑον Β. 

γ. 8. ἐρίν᾽ Β. ΟΡ τα ἔριν᾽. ἐρινὰ]ὴ δουιθεθαξιν ἔρενα. 

δεγδί 415 γοῦθα ὁπὶ. ΘΡί(οπι6. Τρωίλῳ] τρωΐξο) Β 

ΑὙΠΕΈΝΑΕΤΊ 5. {. 19 
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, Ἐρινὸν οὖν τιν᾽ αὐτῆς πλησίον 
ψεγύηχας ὄντα; 

ὑ Ὅμηρος 
Τῷ δ᾽ ἐν ἐρινεός ἐστι μέγας φύλλοισι τεϑηλώς. 

᾿Αμεῤίας δ᾽ ἐρινάδας καλεῖσϑαι τοὺς ὀλόνϑους. 
11. “Ἑρμῶναξ δ᾽ ἐν Τλώσσαις Κρητικαῖς σύχων γένη 

Γ ἀναγράφει ἁμάδεα καὶ νικύλεα. Φιλήμων δ᾽ ἐν ̓Ἵττικαῖς 

λέξεσι καλεῖσϑαί φησί τινα σῦκα βασίλεια, ἀφ᾽ ὧν κα- 

λεῖσϑαι καὶ τὰς. βασιλίδας ἰσχάδας ὶ προσιστορῶν ὅτι χό- 
λυϑρα χαλεῖται τὰ πέπονα σῦκα. “Σέλευχος δ᾽ ἐν ταῖς 

Τλώσσαις καὶ γλυχυσίδην τινὰ καλεῖσθαί φησι σύχῳ τὴν 
μορφὴν μάλιστα ἐοικυῖαν. φυλάττεσϑαι δὲ τὰς γυναῖχας 

ἐσϑίειν διὰ τὸ ποιεῖν ματαϊσμούς" ὡς καὶ Πλάτων ὃ χω- 
μῳδιοποιός φησιν ἐν Κλεοφῶντι. τὰ δὲ χειμερινὰ σῦκα 

Ἵ Πάμφιλος χαλεῖσϑαί φησι κυδωναῖα ὑπὸ ᾿“χαιῶν, τοῦτο 

λέγων ᾿Δριστοφάνην εἰρηκέναι ἐν “ακωνικαῖς Τλώσσαις. 

κοράκεων δὲ σύκων εἶδος “Ἕρμιππος ἐν. Στρατιώταις πα- 
ραδίδωσι. διὰ τούτων 

Τῶν φιβάλεων μάλιστ᾽ ἂν ἢ) τῶν κοράκεων. 
Θεόφραστος δ᾽ ἕν δευξέβῳ φυτῶν ἱστορίας συκῶν φησι 
γένος τοιοῦτόν τι εἶναι οἷον ἡ χαρίτιος ἀράτειος καλου- 
μένη. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ περὶ τὴν Τρωικῆν φησιν Ἴδην γί- 

γεσϑαι συχὴν ϑαμνώδη, φύλλον ὅμοιον ἔχουσαν τῷ τῆς 

᾿Ερινὸν} ΤΑΌΥῚ ἔρυνον, Ὅμηρος) Οᾶν585. μ7, 103. ξρινάδας 
Βοαν 1μεσεθδΐέαι" ἐρενακὰς. ἐρένακας Ὁ, ὀλόνϑους ΛΟ. ϑον- 

Βοβαΐαν ὀλύνϑους. ΨΙά6 δὰ 77 ἢ οὐ ΧΙΨ, ρ». 66] ο, Ἑρμῶναξ] 
δου θοθαίι" ἙἙρμώναξ. ο ΤΓλώσσαις] ϑουθεθδίαυν Τλώτταϊς. 

70 ἔ Φιλήμων) Ἐξαβίαξπιυ5 ν. 1964, 7. κολυϑρα] κόλυτρι 
ἴ, νιεἴο ἐνροίποίϊοο οχ 881], γλυκυσίδην] Ἐπιβέδίῃπ5 Ρ». 1904, 

8. ἐοικυῖαν] ἐοικός ἈΡ, φυλάντεοϑαι) φυλάσσεσθαι Ὁ. 

χωμῳδιοποιὸς Δ. κωμῳδοποιὸς ΡΥ͂Γ,. 

77 ἃ. χυδωναΐᾳ] κωδωναῖα Ὁ δὲ Ἐυδέαϊμίυβ φ. 1964, 10. κοδώνεα 
ἃ} Ἡδβυοῆῖο ἀϊοιμέα. κοράκεων 5 οἔ φιβάλεων ϑδοῖννν οἰρῃ. ΕΪΌΥῚ 

παροξυτόνως, διὰ τούτων, ἢ τῶν φιβαλέων ῬΤ,. διὰ τούτων φίβα- 
λέων Ψ. διὰ τουτωνὶ, Τῶν φιβάλεων Μοϊποκίι5. ἐν δευτέρῳ φυ- 

τῶν ἱστορίας] Νοὰ Ἰοβαμέαγ πᾶθο ἃρπὰ ᾿ῬΠδορηγαβέμπι. Ἐϊπ|5 ἐθϑέϊ-- 
Ὠγομ ἢ ὁπ. 6. συκῶν ϑοινγοῖρη. δουρί σύκων. 

χαρίτιος ἀοϊοπάπηι πἰροΐθ ὁχ απ] οὶ βουριγα ἀρέτιος δὲ ἀράτειος 

1) ἃ 11}. - ἐν δὲ τῷ τρίτῳ] 17, ὅ. ν. 112. 
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» φιλύρας" φέρειν δὲ σῦχα ἐρυϑρὰ ἡλίκα ἐλαία τὸ μέγεϑος, 
στρογγυλώτερα, εἶναι δὲ τὴν γεῦσιν μεσπιλώδη. περὶ δὲ 
τῆς ἐν Κρήτῃ καλουμένης Κυπρίας συχῆς ὃ αὐτὸς Θεό- 
φραστος ἔν τῷ τετάρτῳ τῆς φυτικῆς ἱστορίας τάδε γράφει 
»Ἡ ἐν Κρήτῃ καλουμένη Κυπρία συκῇ φέρει τὸν καρπὸν 
ἐχ τοῦ -στελέχους χαὺ τῶν παχυτάτων ἀχρεμόνων, βλαστὸν 
δέ τινὰ ἀφίησι μικρὸν ἄφυλλον ὥσπερ ῥίξιον, πρὸς ᾧ ὃ 
χαρπύς. τὸ δὲ στέλεχος μέγα καὶ παρόμοιον τῇ λεύχῃ, 
φύλλον δὲ τῇ πτελέῳ. πεπαίνει δὲ τέτταρας καρποὺς, ὅσαι- 
πὲρ αὐτοῦ καὶ αἱ βλαστήσεις. ἡ δὲ γλυχύτης προσεμφρερὴς 
τῷ σύχῳ χαὶ ἔσωϑεν τοῖς ἐριγοῖς" μέγεθος δὲ ἡλίκον χοχ- 
κύμηλον.“ ; 

-, 42, Τῶν δὲ προδρόμων καλουμένων. σύχων ὁ αὐτὸς 
Θεόφραστος μνημονεύει ἐν τρίτῃ φυτικῶν αἰτίων οὕτως 
» Τὴ συχῇ ὅταν ἀὴρ ἐπιγένηται μαλακὸς χαὶ ὑγρὸς χαὶ 
ϑερμὸς, ἐξεκαλέσατο τὴν βλάστησιν- ὅϑεν καὶ οἱ πρόδρο- 
μοι.“ χαὺὶ προελϑὼν τάδε λέγει , Πάλιν δὲ τοὺς προδρό-- 

μους αἱ μὲν φέρουσιν, ἤ τε «Ἰαχωνικὴ χαὶ ἡ λευχομφά- 

ἃ λιος χαὺ ἕτεραι πλείους, αἱ δ᾽ οὐ φέρουσι.“ “«Σέλευχος δ᾽ 

| 

ἐν Τλώσσαις πρῳτερικήν φησι χαλεῖσϑαν γένος τι συχῆς, 

ἥτις φέρει πρώιον τὸν καρπόν. διφόρου δὲ συχῆς μνημο- 

ψεύει καὶ “Ἀριστοφάνης ἐν ᾿Εχκλησιαζούσαις 
Ὑμᾶς δὲ τέως ϑρῖα λαβόντας 
διφόρου συκῆς. 

1 

ω 
77 Ὁ. συχῆς --- Ἢ ἐν] συκῆς, ἐν τῷ ὃ ὃ αὑτὸς τάδε γράφει, ἡ ἐν Β, 

ἂν τῷ τετάρτῳ] 2, 8. ν. 122. ὀίζιονἹ δου Θθαξαν ῥιζίον. 
πρὸς ᾧ ὙΠΟΟΡΗγαβέυβ, Τιοροθαΐαν" πρόσω οὰπὶ ΠΡ γ158 φυΐθα5- 

ἄαπι ΤΠΘΟρΡὨ Γ 5{1. πτελέᾳς ΑΒΡ οὐ ῬἘΠοορ γαβέυβ, πτελέῃ ΨἹ,. 

77 0. ὅσωπερ ΑΒΡ. ὅσαι παρ᾽ ΨΙ.. ἔσωϑεν} τὰ ἔσωθεν 
ον οΙρῃ. ἐρινοῖς) ΤΑΥΤῚ ἐρίνοις, ὃ αὗτος ΒΤ,. δ οἂχν, ΑΡΨ. 

Θεόφραστος οπι. Β, μνημονεύει ἃἃ, Τ,. οπι. ΡΥ͂, ἐν 
πρίτῃ)] ἴπηπιο Υ, 1, 4, ρ, 536. προελθὼν) 8. Ῥ- 697. φέ- 
φουσι»} φέρουσαι ΒΡ. ἢ τε] οἷον ἥ τε ὙΠΟορΡΗταβϑέιϊιβ. 

77 ἃ. πρωτεριχὴν ΟΡΨ οὐ Ηδδυ οἷο. πρωτυρικὸν ἘΒ. προτερικὴν 
Ἷ,.. πρῳτεριχὴν Ἐπέδεμ!ι5. Ρ, 225, 44. τι συχῆς) τῆς συκῆς Β. 

διφύρου 1,. διαφόρου ΒΡΥ͂, ἐν ᾿Εχχλησιαζούσαις] Υ. 707. 
Αγιβέορ βαηῖϊβ οὐ Απερηδηῖ5. Ἰοοᾶ οὁπι. (, δὲ τέως Ατ᾿ἰδίορ ἤδη 65. 
δέ γε ὡς ΑΒΡ, δέγ᾽ ὡς ὙΙ,. διφόρου Ἷ,. διαφόρου ῬΥ͂. διψοφό-- 

15." 
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χαὶ “Ἱντιράνης ἐμ “Ξαληρίαις. ( 

. Ἔστι γὰρ παρ᾽ αὐτὴν τὴν δίφροροῦ συχὴῆν χάτω. 

ὃ θε ἑύπομστος δὲ ἐν, τῇ πε ἙΡΤΉΧΟστῇ. φτάρτῃ. τῶν ἱστοριῶν 
κατὰ τὴν Φιλίππου. φησὶν ἀρχὴν “τερὺ ΤῊ». Βισαλτίαν καὶ 

6 ᾿Δμφίπολιν χαὺ 7. φαιστωνίαν τῆς. ἹΜαχεδονίας ἔαρος μέσου. 

ἀεηη τος μὲν συχᾶς σῦκα, τὰς δ᾽ ἀμπέλους, βότρυς, 

τὰς ἐλαίας ἐν ᾧ χρόνῳ͵ ῥρύειν εἰχὸς. ἢν αὐτὰς ἐλαίας 

ἐνεγμμεῖν, χαὶ εὐτυχῆσαι πώντα Φίλιππον". ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ 

περὺ φυτῶν ὁ Θεόφραστος καὶ τὸν ἐρινεὸν εἶναί φησι δί- 
ρον" οἱ δὲ χαὶ τρίφορον, ὥσπερ ἐν Κέῳ. 

13. «Ζ“έγει δὲ χαὺὶ τὴν συχῆν, ἐὰν ἐν σχίλλῃ φυτευϑῇ, 

ϑᾶττον παραγίνεσϑαι καὶ ὑπὸ σχωλήχων μὴ διαφϑ εἰ- 
ρέσϑαι" καὶ πάντα δὲ τὰ ἐν σχίλλῃ φυτευϑέντα καὶ ϑᾶτ- 

ἔτον αὐξάνεσϑαι χαὺ εὐβλαστῆ γίγνεσδαι. πάλιν. δὲ ὃ Θεό- 
φραστος ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν αἰτίων "ΑΗ ᾿Ινδικὴ (φησὸ 
συχὴ καλουμένη υϑαυμαστὴ οὖσα τῷ μεγέϑει μικρὸν ἔχει 
τὸν καρπὸν χαὶ ολίγον, ὡς ἂν εἰς τὴν βλάστησιν ἐξανα- 

λίσχουσα ἅπασαν τὴν τροφήν." ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τῆς φυ- 
- « , ’ ᾿, 32 

τιχῆς ἱστορίας. ὃ φιλόσοφός. φησιν: ἔστε χαὺ ἄλλο γένος" ᾿ 0 φορσος Ἵ 
συχῆς ἔν τὲ τῇ ᾿λλάδι καὶ περὸὺ Κιλικίαν χαὶ Κύπρον 

ρου . «Σκληρίαις] ὃ Ἔστι γὰρ παρ᾽] ἵστη παρ᾽ ᾿δοΟΌΡΒΠι8. 
ἔστιν παρ ῬοΥΒοπαβ, ἔστι δὲ παρ᾿ ΒΙαποϊει8. δίφορον Τιὶ διάφορον 

ΒΡΥ. πεντηχοστῇ τετάρτῃ νὸ Ρ. διορηδηὺβ ΒγΖ. Τ'ωστρω- 

νίω: χώρω Π͵ακεδονίας, Θεόπομπος εἰκοστῇ τετάρτῃ. (ΟΥ̓ 56 Θεόπομπος 

»δ' ὁχΧ τὺ ὙΓδεβὶ αν: θηβὶ. βισαλτίαν καὶ ἀμφίπολιν ΑΒΟ οἐ 
Ἐπιδέδί 5 Ρ. 1904, 20. χκαὲὶ οπὶ. ΡΥ]. καὺ Τραιστωνίαν ΟΤη. 
δριἔοπιθ δὲ ᾿πιϑέδεμιι5. ᾿ 

77 6. εἰχὸς ἣν αὐτὰς) αὐτὰς εἰκὸς ἦν Ἐπιδέαίμιι5 Ρ. 1964, 21. 

Θεόφραστος] Νοη Ἰοσαηέι πᾶθο πη ὙΠΘΟΡγαϑίο. τρίφο-- 
ρ0}} Ἐπίδεμιιβ Ρ, 1200, 8. «Ἵέγει] ΤΠΘορμγαβέυβ Ἡ, Ῥ. 1]. ὅ, 

ὅ. ν. δῦ. συχὴν --- ϑᾶττον] συκῆν ἐν. σειάλη φυτευϑεῖσαν ϑᾶττον Β. 
σκπίλλῃ --- σκίλλῃ Τ, οχ ὙΒδορηγαβίο. σκιάλῃ ΑΒΟΡνΥ.. δὲ 

τὰ ἐν] δ᾽ ἐν Β, τάδε τὰ δ᾽ ἐν Ῥ, 

77 ἴ. γίγνεσθαι. πάλιν δὲ ὃ Θεόφραστος ἂν τῶ] γίνεσθαι πάλιν δ᾽ 

ἐν τῷ ΒΒ. γίνεσθαι οἰίαπι Ῥ. ἐν τῷ δευτέρῳ] 10, 2. Ρ- 41. 
αἰτίων} ϑοιῖθοραέαν αὐτιῶν. φησὺ συκῆ 4. ΑΒΟΡΥ,. οπι. ἴ0. 

βλάστησιν Τ, οἱ ῬΙΘορῃναϑέι5. βλάοτην ΑΝ ἐξαναλίσκουσι) 

ἐξαναλίσκουσαν ΒΡ. ἐν δὲ τῷ ΠῚ «ἧς} ἐν τῷ βῥ "δὲ τῆς Β. 

: 

τῷ δευτέρῳ] Νοὰ Ἰορυπέυῦ πᾶδο ἴθ ὙΒΟΟρηνδϑβίο. φυτικῆς ῬΤΙ, 
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ὀλονϑοφόρον , ὃ τὸ μὲν σῦκον ἔμπροσϑεν φέρει τοῦ φύλ- 
λου, τὸν δὲ ὕλονϑον ἐξόπισϑεν. αἱ δὲ ὅλως ἐχ τοῦ ἕγου. 

βλαστοῦ καὶ οὐχ ἐκ τοῦ νέου. πρῶτον δὲ τοῦτο τῶν σύ- 
χων πέπονά τὲ καὶ γλυχὺν ἔχει χαὶ οὐχ ὥσπερ τὸν παρ᾽ 
ἡμῖν, γίνεται δὲ χαὶ μείζων οὗτος πολὺ τῶν σύκων. ἡ δ᾽ 

78 ὥρα μετὰ τὴν βλάστησιν οὐ πολύ. οἷδα δὲ καὶ ἄλλα σύ- 
χῶν ὀνόματα λεγόμενα" βασίλεια, συχοβασίλεις, κιρροκοι- 
λάδια χαὶ ὑλάδια, σαρχελάφεια ᾿ λαπύρια; πικρίδια. δρα-, 

χόντια, λευχόφαια, μελανόφαια, χκρήνεια, μυλαϊχὰ, ἀσχα- 

λώγια.᾽ 
14, Περὶ δὲ τῆς προσηγορίας τῶν σύχων λέγων Τρύ- 

φων ἐν᾿ δευτέρῳ φυτῶν ἱστορίας ωρίωνα φησιν ἕν 1:ωρ- 
γικῷ ἱστορεῖν “υκέαν, ἕνα τινὰ τῶν Τιτάνων, διωκόμενον 

, ὑπὸ Διὸς τὴν μητέρα Τὴν ὑποδέξασϑαι χαὺὶ ἀνεῖναι τὸ 
Ὁ φυτὸν εἰς διατριβὴν τῷ παιδὶ, ἀφ᾽ οὗ χαὶ ΣΞυχέαν πόλιν 

εἶναι ἔν Κιλικίᾳ. Φερένικος δὲ ὁ ἐποποιὸς, “Ἡρακλεώτης 
δὲ γένος, ἀπὸ “Συκῆς τῆς ᾿Οξύλου ϑυγατρὸς προσαγορευ- 

ϑῆναι". Ὄξυλον γὰρ τὸν ᾿Ορίου ᾿Ζμαδρυάδι τῇ ἀδελρῇ 
μιγέντα μετ᾽ ἄλλων γεννῆσαι Καρύαν, Βάλανον, Κράνειον, 
᾿ρέαν, Αἴγειρον, τελέαν, ἄμπελον, ΣΞυχῆν" καὶ ταύ- 
τὰς ᾿Αμαδρυάδας νύμφας καλεῖσθαι χαὶ ἀπ᾿ αὐτῶν πολλὰ 
τῶν δένδρων προσαγορεύεσθαι. ὅϑεν καὶ τὸν ᾿Ἱππώναχτα 
φάγαι, 

ς΄ «Συχὴν μέλαιναν, ἀμπέλου κασιγνήτην. 
“Σωσίβιος δ᾽ ὁ άκων ἀποδειχνὺς εὕρημα Διονύσου τὴν 

φυσικῆς Ὗ. ὀλονϑοφόρον ΒΟ. ολινϑθοφόρον Ψ. δλυνϑοφόρον ΡΊ,. 
φύλλου Τθα]δοατρῖα58. Τιορουδίαν φυτοῦ. χαρποῦ Ο. ϑρίου 

Βομνν ΘΙ ρΕ. ὄλονϑον ἈΒΟ. ὄλινϑον Ψ. ὄλυνθον ΡΙ,. Ὑι46 αα 70 6. 

ἔνου] ἑνοῦ Ῥ. καὶ οὐκ ἐκ] καὶ ἐκ Β. τὸν παρ᾽] τὸ τῶν 
παρ Ὁ ἀρυαὰ ὙΠΙΟΡΙαπίιηι. 

78 ἃ. οἵδα] οἷδε Ῥ. συχοβασίλεια) σύκα βασίλεια Β. 
λαπύρια)] καπύρια Ὁ. λευκόφαια , μελανόφαια Οαδαῦθοπα5. ΠΡ 
λευκόφια, μελανόφια. κρήνεια ΟἿ]. Ὁ, ἀσκαλώνια} ἀσκαλώνεια ἸῸ. 

ΖΙωρίωνα)] δωρίων Ὁ, Μαϊα ΟΧ πος οἀρὶία βορδαῖε, Τὐιϑία μι 5 
Ρ. 1904, 12. 

28 ". "Ορίου οὐ ᾿Ορέαν, οια. ἘΠπι5ἐατπῖα5. «Κράνειον) Ἰζράνιον 
Ἐπιδέαε 5. πιελέαν ῬΨΤ,. πεταλίαν ἈΒῸ. οἵπ. Τὐυϑέδει, 

“Ἱππώνακτα φάναι] ἱππώναωκτα κὠταφάναι Ἐ.. 
78 ο, εὕρημα Ἰθα51}. 1, δὲ Ἐπ5εδεπίια, εὕρεμα ΟΡΨ, 
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182. 7 
συκῆν διὰ τοῦτό φησι καὶ “αχεδαιμονίους συκίτην Διόνυ- 
σον τιμᾶν. Ἰγάξιοι δὲ, ὡς “Αγδρίσχος ἔτι δ᾽ ““γλαοσϑένης ἱστοροῦσι, μειλίχιον καλεῖσθαι τὸν Διόνυσον διὰ τὴν τοῦ συχίνου καρποῦ παράδοσιν. διὸ καὶ πρόσωπον τοῦ ϑεοῦ παρὰ τοῖς ἸΝαξίοις τὸ μὲν τοῦ Βακχέως Διονύσου χαλου- μένου εἶναι ἀμπέλινον, τὸ δὲ τοῦ μειλιχίου σύκινον, τὰ γὰρ σῦχα μείλιχα καλεῖσαι. ' ᾽ 15, Ὅτι δὲ πάντων τῶν καλουμένων ξυλίνων χαρπῶν ὠφελιμώτερά ἐστι τοῖς ἀνϑρώποις τὰ σῦκα ἱκανῶς Ἡρό- δοτος ὃ Αύχιος διὰ πολλῶν ἀποδείχγυσιν ἐν τῷ περὶ σύ- κῶν συγγράμματι, εὐτραφῆ λέγων γίγνεσθαι τὰ νεογνὰ τῶν παιδίων, ἐν τῷ χυλῷ τῶν σύχων εἰ διατρέφοιτο, Φερε- κράτης δὲ 1) ὃ πεποιηκὼς τοὺς Πέρσας φησὶν 

ἪΝ δ᾽ ἡμῶν σῦχόν τις ἴδῃ διὰ χρόνου γέον ποτὲ, 
τὠφϑαλμὼ τούτῳ περιμάττομεν τὼ τῶν παιδίων. 

ὡς καὶ ἰάματος οὐ τοῦ τυχόντος τῶν σύχων ὑπαρχόντων. 
ὃ δὲ ϑαυμασιώτατος καὶ μελίγηρυς “Ηρόδοτος ἐν τῇ πρώ- τῇ τῶν ἱστοριῶν χαὶ μέγα ἀγαϑόν φησιν εἶναι τὰ σῦκα οὑτωσὶ λέγων »Βασιλεῦ, σὺ δ᾽ ἐπ᾽ ἄνδρας τοιούτους πα- 
θασχευάξεαι στρατεύεσθαι, οἱ σχυτίνας μὲν ἀναξυρίδας, 
σχυτίνην δὲ τὴν ἄλλην ἐσθῆτα φορέουσι, σιτέονταί τ΄ οὐχ 
ὅσα ἐθέλουσιν, ἀλλ᾽ ὅσα ἔχουσι, χώρην ἔχοντες τραχείην" πρὸς δὲ οὐκ οἴνῳ διαχρέονται, ἀλλ᾽ ὑδροποτέουσιν" οὐ 
τ κου 
διὰ τοῦτό φησι καὶ] διὸ καὶ Β, ᾿Αγλαοσϑένης ϑομνγοῖρα. Γἰδτὶ ἀγασϑένης. μειλίχιον) μυλίχιον Β, μείλιχον Ῥ, αυϊ ἑάπιθπ ἰηΐγα ἴπ 
μευλιχίου ΘΟηΒρηΐξϊε, μειλίχιον --- μειλιχίου --- μείλιχα] μόρυχον ΤΣ μορύχου --- μιόρυχα Βεϊποπίθβ οοπρανδίο. δυϊᾶδ, ἴῃ μόρυχος δὲ μωρό-- τέρος Πορύχου. Ζ)ιόνυσον)] διονύσοιον Β, «Βακχέως] βακχέος Ρ, 

78 4, “Ἡρόδοτος] Ἐρίίοπιε, ἡρόδοτος γοῦν ὃ λύκιος εὐτραφῆ λέγει γίνεσθαι ---, εὐτραφῆ] Ἰμοροθδξαν εὐτραφῆ τε. γίγνεσθαι ὟΙ,. γίνεσθαι ΑΒΟΡ, ἐν ὁπ. δρίξοπηο. Φερεκράτης) καὶ φερεκρά- τῆς Ὁ, δὲ ἢ ΑΟ. δὲ οπι. ΡΥ͂Ι,. τὼ φϑαλμὼ Ἀ. τὠφϑαλμῷ Ο. 
τῷ “φϑαλμῷ ΥἹΙ,, ὀφθαλμῶ οπιΐθ5ο ἀτγέϊοι!ο Ρ. περιμάττομεν τού-- 
τῷ ΟἈβδιθοπαβ, τούτῳ περιμάττομεν ἩοΙΙΙΔππὰ5 Ε]Θῖπ. ἀοοίγ. πιδέγ, Ρ- 581.. περιμάττομεν τοῦτο ΑΒΌΡ,. περιμάττομέν γε τοῦτο ΨΤ,. τὼ τῶν ἘτγΓαγαΐϊι9 Ρ-. 448. Ανογαέ τὼ. 

78 6. ἐν τῇ πρώτῃ] Οδρ, 7!. φησιν εἶναι) εἶναι φησὶ Β, ' 
βαοιλεὺῦ ΑΒ. βασιλεὺς ΡΥ͂, ὦ βασιλεῦ 8511. 1. παρᾳοκευάζεαν Ηε- 
Τοἀοΐα5. ΤΙ σοθαΐξων παρασκευάζῃ. παρασκευάΐζε Ἀ. τ᾽ (νεῖ τεὺ) οὐχ 
Δ, οὐχ ΒΡΥ. δ᾽ οὐχ ἴ,. δὲ οὐκ Ηδειοάοέυ. οὐκ οἴνῳ διαχρέονται 
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σῦχα ἔχουσι τρώγειν, οὐκ ἄλλο οὐδὲν ἀγαϑόν." Πολύβιος 

δ᾽ ὁ “Μεγαλοπολίτης ἐν τῇ δωδεκάτῃ τῶν ἱστοριῶν, Φιί- 

ἔ λιππος (φησὶν) ὃ Περσέως πατὴρ, ὅτε τὴν ᾿Ασίαν κατέ- 

τρεχὲν, ἀπορῶν τροφῶν τοῖς στρατιώταις παρὰ Μαγνή- 

των, ἐπεὶ σῖτον οὐκ εἶχον, σῦχα ἔλαβε. διὸ χαὶ Μυοῦντος 

χυριεύσας τοῖς “Μάγνησιν ἐχαρίσατο τὸ χωρίον ἀντὶ τῶν 

σύχων.““ καὶ Δνάνιος δ᾽ ὁ ἰαμβοποιὸς ἔφη 

Ῥὶ τιὸ χκαϑείρξαι χρυσὸν ἐν δόμοις πολλὸν 

χαὺ σῦχα βαιὰ καὶ δὺ ἢ τρεῖς ἀνϑρώπους, 

γνοίη χ᾽ ὕσῳ τὰ σῦχα τοῦ χρυσοῦ χρέσσω. 

79 10. Τοσαῦτα τοῦ Μάγνου συχολογήσαντος Δάφνος Ο 

ἰατρὸς ἔφη, Φιλότιμος ἐν τῷ τρίτῳ περὺ τροφῆς ἔδυ ν 

ἁπαλὰ (φησὶ) σῦκα διαφορὰς μὲν ἔχει πλείους πρὸς ἄλλης 

λα καὶ τοῖς γένεσι χαὺ τοῖς χρόνοις ἐν οἷς ἕχαστα γίγνε- 

ται χαὺ ταῖς δυνάμεσιν, οὐ μὴν ἀλλὰ καϑύόλου εἰπεῖν τά 

τε ὑγρὰ τὰ πεπεμμένα καὶ μάλιστα αὐτῶν διαλύεται τα-. 

χέως καὶ κατεργάξεται μᾶλλον τῆς ἄλλης ὑπώρας χαὶ τὴν 

λοιπὴν τροφὴν οὐ χωλύει κατεργάξεσϑαι. δυνάμεις δ᾽ ἔχει 

τῶν ὑγρῶν χολλώδεις τε χαὶ γλυχείας ὑπονιτρώδεις τε, χαὺὶὺ 

ν τὴν διαχώρησιν ἀϑρουστέραν χαὺ διαχεχυμένην χαὶ ϑάττω 

χαὶ λίαν ἄλυπον παρασχευάζει. χυλὸν δ᾽ ἁλυχὸν δριμύτητα 

ἔχοντα ἀναδίδωσι μεϑ' ἁλῶν ἐπιπινόμε ἐνα. διαλύεται μὲν 

οὖν ταχέως, διότι πολλῶν χαὶ μεγάλων ὄγκων εἰσενεχϑέ ἕντων 

μετὰ μικρὸν χρόνον λαγαροὺὶ γινόμεϑα χκαϑ' ὑπερβολήν. 

ἀδύνατον δ᾽ ἦν τοῦτο συμβαίνειν διαμενόντων καὶ μὴ. ταχὺ 

Ἡοτοάοέαβ. οὐκ οἴνῳ νὴ δία χρέονταυ (χρῶνται Β) ΑΒ. νὴ δ᾽ (δία ΡῚ) 

οὐκ οἴνῳ χρέονταν ῬΥ͂Ι,. οὐδὲν] ϑοτιθοθαίαν οὐϑὲν, ἐν τῇ 

δωδεκάτῃ] Δα ΧΥ͂Ι, 24. νοῖ. ΠΙ. ν. 617. τρία πε Ψα! βία. 

78 ἴ. "Δνάνιος) ΗϊρΡροπαοίί μ05 υϑύϑαβ ἐγῖθυ!ς δέοθδθιιβ 5611]. 

ΧΟΥ͂Ὶ!, 12. νοὶ], ΠΙ. Ρ. 261. Ψ. 1. χκαϑείρξανι ΑΒΡ, χκαϑεῖρξε 1. 

καϑείρξει δίοθαθα5. πολλὸν Ὗ1.. πολὺν ΔΒΡ δὲ Βιορδδιιβ. πουλὺν 

β Ὁτοείυβ. Υ. 3. γνοίη χ᾽ ὅσῳ τὰ] γνοίη ϑ᾽ ὅσσο (510) τὰ Ρ. γνώη 

Ὶ σχάσοντας δίοθδριια. φυαρᾶ ο58ὲ γνοίης χ᾽ ὅσον τὰ. 

79 ἃ, Φιλότιμος)] φυλότιμος Α. τῷ τρίτῳ] γ Ἀ. τῷ τρίτῳ καὶ 

ο΄ δεκάτῳ ϑοξυνοίρ!ι. δᾷ 81 ἃ, γίγνεται] γίνεται Β, καὶ μά- 
λιστα] καὶ ὁπι. Β. 

79 Ὁ, ϑάττω] ϑᾶττον Β, Ψιά. δὰ 79 ἀ. Σπιπινόμενα)] ἐπι- 

ος πινόμενος Α. 
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διαλυομένων τῶν σύχων. χατεργάζεται δὲ μᾶλλον τῆς ἄλλης, 
οὐ μόνον ὅτι πολλαπλάσιον λαμβάνοντες. αὐτὴν τῆς λοι- 
πῆς ὑπώρας ἀλύπως διάγομεν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν εἰωϑυῖαν 
τροφὴν ἴσην λαμβάνοντες τούτων προχειρισϑέντων οὐδὲν 

ἐνοχλούμεϑα. δῆλον οὖν ὡς εἰ “κρατοῦμεν ἀμφοτέρων, ταῦ- 
τά τὲ πέττεται μᾶλλον καὶ τὴν λοιπὴν οὐ κχωλύει χατερ- 
γάζεσϑαι τροφήν. τὰς δὲ δυνάμεις ἔχει τὰς λεγομένας; 
τὴν μὲν χολλωδὴ τὲ καὶ τὴν ἁλυχὴν ἐκ τοῦ κολλᾶν τὲ χαὺ 

ἁ ῥύπτειν. τὰς χεῖρας, τὴν δὲ γλυκεῖαν. ἐν τῷ στόματι γενο- 
μένην ὁρῶμεν. τὴν δὲ διαχώρησιν ἄνευ στρόφων τε χαὺ 
ταραχῆς καὶ πλείω καὶ ϑάττω χαὶ μαλακωτέραν ὅτι παρα- 
σκευάζει λόγου προσδεῖν οὐδὲν νομίζομεν. ἀλλοιοῦται δ᾽ οὐ 
λίαν, οὐ διὰ τὸ δύσπεπτον αὐτῶν, ἀλλ᾽ ὅτι καταπίνομέν 
τε ταχέως οὐ λεάναντες καὶ τὴν διέξοδον διότι ταχεῖαν 
ποιεῖται. χυμὸν δ᾽ ἁλυχὸν ἀναδίδωσι, διότι τὸ μὲν νιτρῶ- 
δὲς ἀπεδείχϑη τὰ σῦκα 'ἔχοντα, ἁλυκώτερον δὲ ποιήσει ἢ 

ε δριμὺν ἐχ τῶν ἐπιγινομένων, οἱ μὲν γὰρ ἅλες τὸν ἁλυχὸν, 
τὸ δ᾽ ὄξος καὶ τὸ ϑύμον τὸν δριμὺν αὔξει χυμόν." 

17. “Ἡρακλείδης δ᾽ ὁ Ταραντῖνος ἐν τῷ «Συμποσίῳ 
ζητεῖ πότερον ἐπιλαμβάνειν δεῖ μετὰ τὴν τῶν σύκων προσ- 
φορὰν ϑερμὸν ὕδωρ ἢ ψυχρόν. καὶ τοὺς μὲν. λέγοντας 
ϑερμὸν δεῖν ἐπιλαμβάνειν ̓  προορῶντας. τὸ τοιοῦτο παρῶν 
χελεύεσϑαι, διότι καὶ τὰς χεῖρας ταχέως τὸ ϑερμὸν. ῥύ- 
πτει" διὸ πιϑανὸν εἶναι καὶ ἐν κοιλίᾳ συντόμως αὐτὰ τῷ 

6 ϑερμῷ διαλύεσθαι. καὶ ἐπὶ τῶν ἐκτὸς ᾿δὲ σύκων τὸ ϑερμὸν 
διαλύει τὴν συνέχειαν αὐτῶν καὶ εἰς λεπτομερεῖς τόμους ἄγει, 
τὸ δὲ ψυχρὸν συνίστησιν. οἱ δὲ ψυχρὸν λέγοντες προσφέ- 
ρεσϑαι ἡ τοῦ ψυχροῦ φασι πόματος λῆψις, τὰ ἐπὶ τοῦ στο- 
μάχου καϑήμενα τῷ βάρει καταφέρει" τὰ γὰρ σῦχα οὐκ 

σύκων ΟΥ̓Ϊ,, σωμότων ΛΒΡ οὐ Οαδαι οι ϑιὶ, 
79 ο. οὐδὲν ΡΥ... οὐϑὲν Α. πέττεται ΔΟΡ, πέπτεται Ὑ1,. 

ὀύπτειν] ὑίπτειν ΒΡ. 

79 ἃ. στρύφων»ν) τροφῶν Ὁ. ϑάττω] ϑοιδοραΐαν ϑᾶττον, 1, 

δὰ 79 "Ὁ. οὐδὲν] δου οθαΐαν οὐ ϑὲν, 
79 6. ἅλες᾽.--- δριμὺν} ἅλες τὸ ἅλυχκον, «ὸ δὲ ὄξος καὶ τὸ ϑύμον 

δροιμὺν Β. τὸ τοιοῦτο] τὸ τοιοῦτον Β. ῥύπτει] ῥίπτειν ΒΡ. 
79 ἢν τόμους ΤΑΙ Θοδπρῖι5. Εὐθτὶ τόπους. εὃς λεπτομερὴῆ τόπον 

ἄγε; Ὁ. 
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ἀστείως διατίϑησε τὸν στόμαχον, καυσώδη χαὶ ἀτομώτε- 
ρον αὐτὸν ποιοῦντα" διόπερ τινὲς χαὶ τὸν ἄκρατον συνεχῶς 
προσφέρονται. μετὰ δὲ ταῦτα ἑτοίμως καὶ τὰ ἐν τῇ κοιλίῳ 

80 προωϑεῖ. δεῖ δὲ πλέονι καὶ ἀϑρουστέρῳ χρῆσϑαι τῷ πόματι 
μετὰ τὴν τῶν σύχων προσφορὰν Ἶ ἕνεκα τοῦ μὴ ὑπομένειν 
αὐτὰ ἐν κοιλίᾳ, φέρεσθαι δὲ εἰς τὰ κάτω μέρη τῶν ἐν- 
τέρων. 

18. άλλοι δέ φασιν ὅτι μὴ δεῖ σῦχα προσφέρεσϑαι 
μεσημβρίας" γοσώδη γὰρ εἶναι τότε, ὡς καὶ Φερεκράτης 
ἐν Κραπατάλοις εἴρηκεν. “Δριστοφάνης δ᾽ ἐν ἜΌΝΩΝΝ 

Κάμνοντα δ᾽ αὐτὸν τοῦ ϑέρους ἰδών ποτε 

ἔτρωγ᾽, ἵνα χάμγοι, σῦχα τῆς ἡεσήββοίαις 

καὶ Μὔβουλος ἐν “Σφιγγοχαρίωνι ' 
Νὴ τὸν Δί᾽ ἡσϑένουν γὰρ; ὦ βέλτιστε σὺ, 
φαγοῦσα πρώην σῦκα τῆς μεσημβρίας. 

Νικοφῶν δ᾽ ἐν “Σειρῆσιν 
᾿Εὰν δέ γ᾽ ἡμῶν σῦχά τις μεσημβρίας 
τρώγων καϑεύδῃ χλωρὰ, πυρετὸς εὐθέως 

ἥκει τρέχων, οὐχ ἄξιος τριωβόλου" 
χᾷϑ'᾽ οὗτος ἐπιπεσὼν ἐμεῖν ποιεῖ, χολήν. 

19. Δίφιλος ᾿ δ᾽ ὁ “Σἰφνιός φησι τῶν σύχων εἶναι τὰ 

μὲν ἁπαλὰ ὀλιγότροφα χαὺ καχόχυλα, εὐέχχριτα δὲ καὶ 
ς ἐπιπολαστικὰ, καὶ εὐοικονομητότερα δὲ τῶν ξηρῶν. τὰ δὲ 
πρὸς τῷ χειμῶνι γινόμενα. βίᾳ πεπαινόμενα χείρονα, τυγχά- 
γει" τὰ δ᾽ ἐν τῇ ἀχμῇ τῶν ὡρῶν : Ἀρείττονω, ὡς ἂν χατὰ 

φύσιν πεπαινόμενα. τὰ δὲ πολὺν ὁπὸν ἔχοντα χαὶ᾿ τὰ 
σπάνυδρα δ᾽ εὐστομαχώτερα μὲν, βαρύτερα δέ, τὰ δὲ 
Τρωλλιανὰ ἀναλογεῖ τοῖς “Ῥοδίοις, τὸ δὲ Χῖα χαὶ τἄλλα 

πάντα τούτων εἶναι καχκοχυλότερα. Μνησίϑεος δ᾽ ὃ ̓ 4ϑη- 

διόπερ τινὲς} διὸ τινὲς Β. 

80 ἃ. ἀϑρουστέρῳ] ἀϑρούστερον Ο, εἷς τὰ κάτω --- προσφέ: 
ρεσϑαν οτι. Β. Φερεκράτης] 146 75 Ῥ, ραπατάλοις) ϑουῖ- 
Βοραίαν Κραπατάλλοις. τῆς οὁτι. Ῥ. 

80 Ρ. Ζειρῆσιν») σίρησι ΔΒ, ἱγικοφῶν --- τις μεοημβοίας οἵῃ. Ρ. 
ΕἸ ͵ ᾽ ΄ 3 ᾿ ᾿ 
εὐοιχονομητοτερα ΑὉ, εὐεκκριτώτερα ΒΡ, εὐουκονομικότερα Ψ. εὐὔοιπονο-- 

μυικώτερω ἴ,. 

80 ὁ. κᾳχοχυλότερα ἈΡ, καχκοχυλώτερω 1... “  ἡηησίϑεος ἴ,. 
μναηΐϑεος ῬΨ, 
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ψαῖος ἐν τῷ περὶ ἐδεστῶν φησιν »Οσα δὲ ὠμὰ προσφέ- 

θεται τῶν τοιούτων, οἷον ἄἅπιοι χαὶ σῦχα καὶ μῆλα 4:ελ- 
ὰ φικὰ χαὺ τὼ τοιαῦτα, δεῖ φυλάττειν τὸν καιρὸν ἐν ᾧ τοὺς 
χυλοὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς μήτε. ἀπέπτους μήτε σαπροὺς μήτε 
κατεξηραμμένους λίαν ὑπὸ τῆς ὥρας ἕξει." Δημήτριος δ᾽ ὃ 
“Φχήψιος ἐν τῷ πεντεκαιδεκάτῳ τοῦ Τρωιχοῦ διακόσμου 
εὐφώνους φησὺ γίνεσϑαι τοὺς μὴ σύκων ἐσθίοντας. ᾿Ηγη- 
σιάνακτα γοῦν τὸν “Αλεξανδρέα τὸν τὲς ἱστορίας γράψαντα 

κατ᾽ ἀρχὰς ὄντα πένητα χαὶ τραγῳδόν φησι γενέσϑαι χαὶ 
ὑποκριτικὸν χαὶ εὔηχον » ὀχτωκαίδεκα ἐτῶν σύχων μὴ γευ- 

ὁ σάμενον. χαὺ παροιμίας δὲ οἶδα περὶ σύκων λεγομένας 
τοιάσδε 

Σῦκχον μετ᾽ ἰχϑὺν, ὄσπριον μετὰ χρέα. 
Σῦκα φίλ᾽ ὀρνίϑεσσι, φυτεύειν δ᾽ οὐκ ἐθέλουσι. 

.20. ΜΗΖ4. Ταῦτα Μνησίϑεος ὁ ᾿Αϑηναῖος ἐν τῷ 

περὺ ᾿ἐδεστῶν μῆλα Δελφικὰ χαλεῖ- Δίφιλος δέ φησι τῶν 
μήλων τὰ χλωρὰ καὶ μηδέπω πέπονα κακόχυλα εἶναι καὶ 
χαχοστόμαχα, ἐπιπολαστικά τὲ καὶ χολῆς γεννητικὰ, νοσο- 
ποιά τε καὶ φρίκης παραίτια. τῶν δὲ πεπόνων εὐχυλότερα 

᾿ μὲν εἶναι τὰ γλυκέα καὶ εὐεχκριτώτερα, διὰ τὸ στύψιν μὴ 
ἔχειν, καχοχυλότε ἐρα δὲ εἶναι τὰ ὀξέα καὶ στατικώτερα. τὰ 
δὲ τῆς γλυκύτητος ὑφειμένα, προσλαμβάνοντω δὲ εὐστομεῖν, 

διὰ τὴν ποσὴν στύψιν, εὐστομαχώτερα. εἰναι δὲ αὐτῶν τὰ 
μὲν ϑερινὰ κακοχυλότερα, τὰ δὲ φϑινοπωρινὰ εὐχυλύτερα. 

τὰ δὲ καλούμενα, ὀρβικλᾶτα μετὰ στύψεως ἡδείας ἔχοντα 
81 καὶ γλυκύτητα εὐστόμαχα εἶναι. τὰ δὲ σητάνια λεγόμενα, 

80 ἀ. φυλάττειν ΑΡΨ, παραφυλάττειν ΟΙ;. γοῦν ΒΟ, οὖν 
ΡΥΤ,. πένητα] ἢ ὑποκριτικὸν] ὑποκριτὴν Ὁ. 

80 6. ὄσπριον ΑΒΟ οἐὲ Ἐπδίδεμίαβ ρ. 1904, 19. ὅσπρεον ΡΥ͂Ι,. 
φίλ᾽ ὀρνίϑεοσι 1, εἰ Ἐπιδέαίμῖπ5. φιλορνίϑεον ΒΡΥ͂. φυτεύειν 

δ᾽ ΑΟ εὐ Ευβίδξι5. δ᾽ οι. ΡΨΙ,. κακόχυλα ΑΟ, κακόχυμα 
ῬΨΥΙ,. εὐχυλότερα ΑΡΨ. εὐχυλώτερα (Ϊ. 

80 ἔ, κακοχυλότερα Δ. κακοχυλώτερα (. κακοχυμότερα ΝΨ, κακο- 

χυμώτερα 1.. σὅτατικώτερα ΛΒΟΏΌΡΨ, σταλτικώτερα 1. προσ- 

λαμβάνοντα δ᾽ εὐστομεῖίν ὁπ. Ὁ. εἴναι δὲ --- εὐχυλότερα «α6ά. 1). 

οἵη. ΡΥ. -- χυλώτερω 5 ΟἿ. --- λότερα Ἀ. ὀρβικλάτα Βναπο- 
ἥκπ5. ὃχ ἢ. ὀρβιχάτα ΟΡΨΊ,. ὀρβικᾶτα Δ. ὀρβικάυτα Βα. ὀρβικουλάτα 
Ἐλοϊποβία5, Ὑιά ἀπποίδειο 6 Π). ἡδείας) ἡδύας Ἐ. 
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προσέτι δὲ πλατάνια , εὔχυλα μὲν καὶ εὐέκχριτα, οὐχ εὐ- 
στόμαχα δέ. τὰ δὲ Μορδιανὰ καλούμενα γίνεται μὲν χαλ- 
λιστα ἕν “Απολλωνίᾳ τῇ ΜΜορδίῳ λεγομένῃ, ἀναλογεῖ δὲ 
τοῖς ὀρβικλάτοις. τὰ δὲ κυδώνια; ὧν ἔνια καὶ στρουϑία 
λέγεται, κοινῶς ἁπάντων ἐστὶ τῶν μήλων εὐστομαχώτερα, 

καὶ μάλιστα ᾿ τὰ πέπονα. Γλαυκίδης δέ φησιν ἄριστα τῶν 
ἀχροδρύων εἶναι μῆλα χυδώνια, φαύμα, στρουϑία. Φιλό- 
τιμος δ᾽ ἐν τῷ τρίτῳ καὺ δεκάτῳ περὶ τροφῆς » Τὰ μῆλα 
(φησὶ τὰ μὲν ἐαρινὰ δυσπεπτότερο πολὺ τῶν ἀπίων καὶ 
τὰ ὠμὰ τῶν ὠμῶν, καὶ τὰ πέπονα τῶν πεπόνων. τὰς δὲ 
δυνάμεις ἔχει τῶν ὑγρῶν τὰ μὲν ὀξέα καὶ μήπω πέπονα 
στρυφνοτέρας καὶ ποσῶς ὀξείας, χυμόν τε ἀναδίδωσιν εἰς 
τὸ σῶμα τὸν καλούμενον ξυστικόν. καϑόλου τε τὰ μῆλα 
τῶν ἀπίων δυσπεπτότερα εἶναι, διότι τὰ μὲν ἐλάττω φα- 
γόντες ἧττον, τὰς δὲ πλείους ᾿προσαράμενοι μᾶλλον πέττο- 
μὲν. ξυστικὸς δὲ γίνεται χυμὸς ἐξ αὐτῶν ὁ λεγόμενος ὑπὸ 
Πραξαγόρου ν διότι τὰ μὴ κατεργαζόμενα παχυτέρους ἕξει 

τοὺς χυμούς" ἀπεδείχϑ' Ἤ δὲ καϑόλου τὰ μῆλα δυσκατεργα- 

στότερα τῶν ἀπίων" καὶ ὅτι τὰ στρυφνὰ μᾶλλον ἔτι πα- 
χυτέρους παρασχευάζειν εἴωθεν αὐτούς. τὰ δὲ χειμερινὰ 
τῶν μήλων τὰ μὲν κυδώνια στρυφνοτέρους, τὰ δὲ στρου- 
ϑία τοὺς χυμοὺς ἐλάττους ἀναδίδωσι, καὶ στρυφνοτέρους 

81 ἃ. προσέτι δὲ] ΝΑΙ πὶ προσέτι τε. πλατάνια)] πλατανίστινα 
αἰεὶ υἱἀθπίυν δῦ δ]θπο: υἱάθ δηποίδ!ϊοποϑπι. καλούμενα οπι. Β. 
Τιοοῦπι 4 Μογάϊδηῖ5 οπι. οριξοπιθ. ὀἀναλογεῖ δὲ [,. ἀναλογεῖ τὲ Β, 
ἀναλογεῖταν ΑΡΥ. ὀρβιπλάτοις Ἰδγαποῖκι5 ὁχ Ὦ, ὀρβικάτοις ΑΡΥΊ,. 

ὀοβικαύτοις Β. στρουϑία Ῥ6Γ τοΐὰαπι ΠΟ οἂραξ Ῥγδθθαθσαπέ οο- 
αἴοαβ, πῖϑδὶ αυρᾶ 56Π168]1 81] ἃ. στρουϑεῖα Βοιιρέιπι 'ἴπ Α. στρούϑεια 
ψῃ. φαύλια Ῥ, φαυλία ΜΠ... Α δοοοπέα οαγεί. Φιλότιμος} 
φυλότιμος ΑΟ Πϊΐο οἔ ΔἸ101. ἐν τῷ τρίτῳ καὶ δεχάτῳ Βα5. δὲ 1, 

τϑοίθ: υἱάθ 82 ἢ. ἐν τῷ τρίτῳ ἢ δεκάτῳ Ὑ, ἐν ἢ Σ Ἁ. ἐν τῷ γ ἢ ε Ρ, 

81 Ὁ. ποσῶς ΟἸ;. πόσεως ΑΒΡΥ͂. εἶναι) ἐστο δον οἰρῃ. εἶναι 
δοχεῖ ἸΔοο 55 Ρ. 58. πέττομεν ΒΟ, πέπτομεν ΡΥ͂Γ.. χυμὸς] 

ὅ χυμὸς Β. 

81 ο. Πραξαγόρου] ὕαλώδης δαᾷϊε Οοταῦδβ. τῶν ἀπίων} τε 

τῶν ἀπίων Ἅ. στρυφνὰ)] στρεφνὰ Β. εἴωϑ'εν αὐτούς ΛΌΡΨΥ. 
εἴωϑε τοὺς χυμούς 1,.. Ἐχ Β πυ}1ὰ ναγιθίαβ ργαθίου. εἴωϑεν δποίαίδ. 

κυδώνια]ὔ κυδώνειω. Ῥ. στρουϑία ΒΟΡ, Βὲ Α ποῖ οοὐπδίδί. 
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ἧττον, πέττεσϑαί τε μᾶλλον δύνατάϊν, ΝΝίχανδρος δ᾽ ὁ Θυα- 
ἃ τειρηνὸς τὰ κυδώνια μῆλα στρουϑία φησὶ χαλεῖσϑαι ἀγνοῶν. 

Τλαυκίδης γὰρ ἱστορεῖ ἄριστα λέγων τῶν ἀκροδρύων εἶναι 
μῆλα χυδώνια, φαύλια, στρουϑία. 

21. “Κυδωνίων δὲ μήλων μινημιονεύει “Στησίχορος ἐν 
᾿Ἐλένῃ οὕτως 

λιν» Πολλὰ μὲν κυδώνια 
᾿ μᾶλα ποτερρίπτουν ποτὶ δίφρον ἄνακτι; 
“πολλὰ δὲ μύρρινα φύλλα 
καὶ ῥοδίνους στεφάνους, 
ἔων τε κορωνίδας οὔλας. 

καὶ ᾿Δλκμάν. ἔτε δὲ Κάνϑαρος ἐν Τηρεῖ 
Κυδωνίοις μήλοισιν εἰς τὰ τιτϑία. 

καὶ Φιλήμων δ᾽ ἐν ᾿Αγροίχῳ τὰ κυδώνια μῆλα στρουϑία 
ὁ καλεῖ. «Φύλαρχος δ᾽ ἐν τῇ ἕκτῃ τῶν ἱστοριῶν τὰ κυδώνιά 
φησι μῆλα τῇ εὐωδίᾳ καὶ τὰς τῶν ϑανασίμων φαρμάχων 
δυνάμεις ἀπαμβλύνειν. τὸ γοῦν Φαριακὸν φάρμακον ἐμβλη- 
ϑέν φησιν εἰς ῥίσχον ἔτει ὁδωδότα ἀπὸ τῆς τῶν. μήλων 

τούτων συνϑέσεως ἐξίτηλον γενέσϑαι, μὴ τηρῆσαν τὴν ἰδίαν 

δύναμιν. κερασϑὲν γοῦν καὶ δοϑὲν πιεῖν τοῖς εἰς τοῦτο 
ἐνεδρευϑεῖσιν ἀπαϑεῖς αὐτοὺς διατηρῆσαι. ἐπιγνωσθϑῆναι 

δὲ τοῦτο ὕστερον ἐξ ἀναχρίσεως τοῦ τὸ φάρμαχον πωλή- 

σαντος χαὶ ἐπιγνόντος τὸ γενόμενον ἐκ τῆς τῶν μήλων 
συνϑέσεως. 

στρούϑεια Ὑ 1. πέττεσθαι ΑἈΒΟΡΨΥ. πέττεσϑανι 1... ΣΝ χανδρος] 
Ηδ8θο οπι. Ὁ. δ᾽ 6] τε ὃ Ρ. χυδώνια] κυδώνεια Ῥ, μῆλα 
δοῦν οἰσ}.. μα ροθαΐσαῦ μῆλά τὰ. στρουϑία ϑοιινν ΘΙΒἢ, στρού- 
ϑεια ῬΥῚ,, : 

81 ἃ. χυδώνια χυδώνεια ἈΡ, φαύλια οι θη, φαυλία ῬΥ͂Τ,. 
οτρουϑία Ὁ. στρούϑεια Ψ1.. στρουϑεῖα ἈΒΡ. «Κυδωνίων) κυδω-- 

ψείων Ῥ. Υ. 1. κυδώνια] χυδώνεια Ῥ. ν. 2. ποτεῤῥίπτουν ΡΤ,. 

ποτ᾽ ἐῤῥίπτουν Ἃ. τότ᾽ ἐῤῥίπτουν ΒΙοΙΙ ΠΟ] άι5 ἴπὰ Μαβθο ογέϊοο ΨΙ. 
Ρ- 202. Ψ,. 3. κύῤῥινα ῬΥΠ,. μύρεινα ΑΒ. Υ. 4. στεφάνους 
δά. ΡΠ., οπι. Υ. «Κυδωγίοις ϑοινν ΙΒ. χυδωνέοις ΡΥ. 

“Φιλήμων Ῥ. 557. ΜοΙηοΙς. χκυδώνια)] κυδώνειω ἸῸ. στρουϑίῳ 
ΑΒῸ, στρούϑεια Ὑ].. στρουϑεία Ῥ. 

51 6. τὸ γοῦν Ῥ. «τό γ᾽ οὖν Ψ,. τὸ οὖν Ὁ, Φαρικκὸν φά- 

ριον Ὁ. “φαρικὸν ἸΝιοδαάεν δὲ ΠΠ αἰχουιηΐ. ἐμβληϑὲν! ἐπιβληϑὲν 

». ὑΐσκον Α1', ῥόιόχον Ψ. δοΐσκον ΟἘ,. «ηρῆσαν] τηρῆσαι Β. 

καὶ ἐπιγνόντος) χαὶ οπι. Ο, 
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ηφ, Ἕρμων δ᾽ ἐν Κρητιχαῖς 7λώσσαις, χοδύμαλα κα- 

λεῖσϑαί φησι τὰ χυδώγνια μῆλα. Πολέμων δ᾽ ἐν πέμπτῳ 
τῶν πρὸς Τίμαιον ἄνϑους γένος τὸ κοδύμαλον εἶναί τινας 

ἱστορεῖν. ᾿Δλχμὰν δὲ τὸ στρουϑίον μῆλον, ὅταν λέγῃ 
υΜ]εῖον 1] κοδύμαλον." ᾿ἀπολλόδωρος δὲ χαὶ Σωσίβιος τὸ 
κυδώγιον μῆλον ἀχούουσιν. ὅτι δὲ διαςέρει τὸ κυδώνιον 
μῆλον τοῦ στρουϑίου σαφῶς εἴρηκεν ὃ Θεόφραστος ἐν τῷ 

δευτέρῳ τῆς ἱστορίας. διάφορα δὲ μῆλα γίνεται ἐν Σιδοῦντι, 

κώμη δ᾽ ἐστὶν αὕτη πο θον ὡς Εὐφορίων ἢ Ἀρχύτας 

ἐν Ἰ ἐράνῳ φησὶν 

, ἽὭριον οἷά: τὲ μῆλον, ὃ τ΄ Ἀν βργβλώδεσηι ὄχϑαις 
πορφύρεον ἐλαχείῃ ἐνιτρέρρεται. ΣΞιδόεντε. ΠΕΣ 

μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν καὶ Νίκανδρος ἐν Ἑεεροιουμένοις 
οὕτως 

᾿Αὐτίχ᾽ ὃ γε ἢ ̓Σιδόεντος ἠὲ “Πλείστου ἀπὸ κήπων 
μῆλα ταμὼν γνοάοντα τύπους ἐνεμάσσετο Κάδμου. 

ὅτε δ᾽ ἡ “Σιδοῦς τῆς Κορίνϑου ἐστὶ κώμη ὃ ἹῬιανὸς εἴ- 
θηχεέν ἐν πρώτῃ Ἡρακλείας καὶ ὁ ̓ “πολλόδωρος ὃ “48η- 

ναῖος ἐν πέμπτῳ περὲ νεῶν καταλόγου: τῇ κὰν δ δ᾽ ὃ 
Καρύστιος ἐν ᾿Αντιπάτρῳ φησὶν 

81 ἢ. Ἕρμων Ἰῖρτὶ Βίο δὲ ΨΙ. ν. 207 ο. ΑἸ101 “Ἑομῶναξ ἀϊοίξατ: 

ααοά νϑγὰπι υἱἀθέι, δ᾽ ἐν] δὲ ταῖς Β, κοδύμαλα)] ἴπ ορῖ- 
ἔθη 6 56116] πᾶθο υὸχ Ἰθρίειγ, κωδύμαλα Βοτρέα: 1ἢ Α ρτίπιο ἴοοῦ 
κοδυμαλλα, ἀείηάθ οοπδέαπέον. κωδύμαλλα δὲ κωδύμαλλον, πἰδὶ αιοᾶ 
ἴῃ ΑΙοπιδ 18 γο 15 κωδύμκαλον. τὸ χοδύμαλον τὸ κωνδύμαλον Β. 

κοδύμαλον) κωδύμαλλον Β. κυδώνειον ὈΪ Ῥ, κυδώγιον 
᾿μῆλον τοῦ] μῆλον οπι., Β. στρουϑίου Β εἐ τα ρος οὶ θα. 
στρουϑείου ῬΥΪ,. 

82 ἃ. ἐν τῷ (τῷ 844, 1,. οπι. ΡᾺ.) δευτέρῳ (Ξε θοθαίατ ΡῚ Ω, 
ὃ. Ρ. 47. γίνεται] χίνονταν Β, κώμη --- Κορίνϑου) πόλει Κο-- 

ρίνϑου Ὁ. Ἑὐφορίων)] Ρ. 63, Μείΐποῖϊς. ἘΠΙΡΠΟΙΙΟΠΙ5. ν Γβιιδ. πὶ. Ο. 
ὅ τ᾿ Μέοϊπεοϊκῖιβ. Τὐθνὶ ὃ δ᾽ νοὶ ὃ δ᾽. ἄἀργιλλώδεσιν] ἄργι-- 

λώδεσιν ΒΏ. ὄχϑαις ὄχϑες Ὦ. ΙΝίχανδρος] Ἐτ. 17. Ρ. 284. 
Οπιῖϑιε Ὁ, ᾿ ὅγ᾽ ἢ ΑΡΥ, ὅγε Β. ὅγ᾽ ἐκ Τι,.. ἠὲ Πλείσταυ] ἢ 
ἐπιπλείστου Β,., ἢ ἐπὶ πλείστου Ῥ. χνοάοντᾳ Ἰδοοθβίιβ δὰ Λη- 
1Π 0105. γ0]. ὙΠ]. ν. 203, Τιοροραΐαν χλοάοντα. νωμήσσατο Ὑ1,. 
νεμέσσατο ἈΒῸΡ, ϑδεονθοηάαπι ἐνεμάσσετο. 

82 ὃ ΤῬιανὸς] ἹῬιανὸς σαδπδυθοπιι5. 1 γὶ ἀρειανὸς, δ᾽ ἀποῖ- 
λύδωρος Β΄. ΑΡογδέ ὅ, 16 δᾶ 11. ψΡ. 34 ἃ. πέμπτῳ] δου! θοΡαξτ ἕ, 
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᾿Ἡιί ΩΝ ὡραίων πολὺ φίλτερος ἠδ᾽ ἀριμήλων 
πορφυρέων, ᾿Ἐφύρῃ τὰ τ᾽ ἀέξεται ἠνεμοέσσῃ. 

922; Φαυλίων δὲ μήλων μνημογεύεε Τηλεχλείδης ἐν 
᾿Αμφικτύοσιν οὕτως 

Ὦ τὰ μὲν κομψοὶ, τὰ δὲ φαυλότεροι 
φαυλίων μήλων. 

ο καὶ Θεόπομπος ἐν Θησεῖ. ᾿Ανδροτίων δ᾽ ἕν τῷ Τεωργικῷ 
τὰς μὲν μηλέας φησὶ φαυλίας χαὺ στρουϑέαρ". οὐ γὰρ 
ἀπορρεῖ τὸ" μῆλον ἀπὸ τοῦ μίσχου τῶν στρουϑιῶν" τὰς 

δὲ ἠρινὰς, ἢ ἢ «Τακωνικχὰς, ἢ “Σιδουντίας, ἢ χνοωδίας. ἐγὼ 

δ᾽, ὥνδρες φίλοι, πάντων μάλιστα τεϑιαύμακα τὰ χατὰ 
τὴν “Ῥώμην πιπρασχόμενα μῆλα τὰ "Ματτιανὰ καλούμενα, 
ἅπερ κομίζεσθαι, λέγεται ἀπό τινος κώμης ἱδρυμένης ἐπὶ 
τῶν πρὸς ““χυληίᾳ "Ἄλπεων. τούτων δ᾽ οὐ πολὺ ἀπολείπε- 

ται τὰ ἐν Τὰ ἄγγροις, πόλει “μαφλαγονικῇ. ὅτι δὲ χαὶ τῶν 
ὰ μήλων εὑρετής ἐστι Διόνυσος μαρτυρεῖ Θεόκριτος ὃ αὐ 

χόσιος οὑτωσί πὼς λέγων 

Μᾶλα μὲν ἐν χόλποισι Διωνύσοιο φυλάσσων, 
κρατὶ δ᾽ ἔχων λεύχαν, ἩἩρακλέος ἱερὸν ἔρνος. 

ἹΝεοπτόλεμος δ᾽ ὁ Παριανὸς ἐν τῇ Διονυσιάδι καὶ αὐτὸς 
ἱστορεῖ ὡς ὑπὸ Διονύσου εὑρεϑέντων τῶν μήλων, καϑάπερ 

Ἅιχι ἹΝαΐίχι Ἰδοοῦβῖι5 Ρ. 9. ἠδ᾽ (ἢ δ᾽ Ῥ.) ἀριμήλων] ἢ 
λασιμήλων Ἰαοοθ5ῖα8. Ξ1 λασίμηλον Ταρέθ οβὲ γϑϑεϊξαξαπι, ἦν λασιμη- 
λων 5ογδαπάππι οὐῖέ, ἢ ραγέϊοι]αθ Ἰοοὰβ ποῦ 6ϑέ- τάτ᾽ ἀέξεται 

ΑΒΌΡ. τάπερ αὔξεται Ὑ].. 

: 82 . καὶ ὀρδῥορίων φαυλίας καὶ στρουϑίας͵ σ. τὰς μὲν μηλέας 

Ομ οἰ. ΕἰΌΥῚ τὰς δὲ μηλίας. στρουϑίας ΔΌΡ͵ στρουϑείας Ψ],. 
οὐ γὰρ] καὶ πάλιν, οὐ γὰρ 6. μῆλον] φύλλον Ο. μἰσχου] 

μόσχου Β. στρουϑιῶν ϑομνν εἰρῖι. στρουϑείων γΙ,. στρονϑίων ῃς 
τεϑαύμαχα τὰ κατὰ τὴν Ῥώμην δ ιν. τεϑαύμαχα τὰ ἐν 

Ῥώμῃ ὙΙ.. τεϑαύμαχα τὴν ῥώμην ΑΒΡ δὲ Ὀαβαυθδοπίαπὶ. ϑαυμαστὰ 
'τὰ ἐν ῥώμη Ὁ. ἡαττιανὰ) βαττιανὰ Ὁ. τοὐτων] χαὶ τούτων Β. 

ἀπολείπεται] ἀπολίπεται Ἔ. Τάγγροις] γάγγραις ΒαροΓΒοτ ρέαπι 

ἴπ Ὁ. Τάγγροις ἐπιτολὴν εσυθον: ΒνΖ: ἴη Τάγγρα: ᾿Ερατοσϑένης δὲ 
οὐδετέρως τὰ Τάγγρα φησὶ, καὶ ᾿Αϑήναιος ἕν δειπνοσοφιστῶν τρροι οὕτως. 

82 ἅ. Θεόκριτος] ἸΙ|, 120. ουρακόσιος Ἀ. συραχούσιος ΡΥΙ,. 

; ω 
ἐν κόὀλποισι ἔκ κόλποιο Ὁ. “ιωνύσοιο Τ.. διονύσοιο Υ. διονύ- 

σοιο Ῥ. φυλάσσων ΝΊΙ, εἰ Πδοονέι5. φέρουσα ΑΒΟΡ, ἔχω» 
ἔχεε Β. λεύχαν) λεύκας οοτγγοοίιε Ρ, Παριανὸς) χυπριανὸς Ο. 

Ἂν 
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χαὶ τῶν ἄλλων ἀχροδρύων. ἐ Ἐπίμηλὶς δὲ χαλεῖταξ" (φησὶ. 
Πάμφιλος) τῶν ἀπίων τι γένος." ̓ ᾿Εσπερίδων δὲ μῆλα οὔ- 

ὁ τῶς καλεῖσϑαί τινά φησε Τιμαχίδας ἐν. τῷ τετάρτῳ Δεέ- 

πνων. χαὶ ἐν -Ταχεδαίμονι δὲ παρατίϑεσϑαι τοῖς ϑεοῖς 
φησι Πάμφιλος ταῦτα" εὔοσμα δὲ εἶναι καὶ ἄβρωτα, χα- 
λεῖσϑαι δ᾽ “Ἐσπερίδων μῆλα. ᾿“Πριστοκράτης γοῦν ἐν τε- 
τάρτῳ ““ακωνικῶν, τε δὲ μῆλα καὶ τὰς λεγομένας Ὧ-- 

περίδας." 

24. ΠΕΡΣΙΚΑ. “Θεόφραστος ἐν δευτέρῳ περὶ φυτῶν 
ἱστορίας λέγων περὶ ὧν ὃ καρπὸς οὐ φανερὸς γράφει καὶ 
τάδε ,, Επεὶ τῶν γε μειξόνων φανερὰ πάντων ἢ ἀρχὴ, χα- 

ϑάπερ ἀμυγδάλης καρύου, βαλάνου ὗ τῶν ἄλλων. ὅσα 
Γ τοιοῦτα, πλὴν τοῦ Περσικοῦ, τούτου δ᾽ ἥκιστα" χαὶ πά- 

λιν, δύας, ἀπίου, μηλέας.“ Δίφιλος δ᾽ ὃ “ἴφνιος ἐν τῷ 

σερὶ τῶν προσφερομένων τοῖς νοσοῦσι καὶ τοῖς ὑγιαίνουσέ 
φησι »Τὰ δὲ “Περσικὰ λεγόμενα. μῆλα, ὑπό τινων δὲ. Περ-. 

“σιχὰ κοχκύμηλα, μέσως ἐστὶν εὔχυλα, ϑρεπτικώτερα. δὲ τῶν 
μήλων.“ Φιλότιμος δ᾽ ἐν τῷ. τρίτῳ καὶ δεκάτῳ σπεῤὶ τρο- 
φῆς τὸ Περσικόν φησὶ λιπαρώτερον χαὺ κεγχρῶδες εἶναι, 

88 χαυνότερον δ᾽ ὑπάρχειν. καὶ πιεζόμενον πλεῖστον ἔλαιον 

ἀνιέναι. "Αριστοφάνης δ γραμματικὸς ἕν “ακωνικαῖς 

Γλώσσαις τὰ χοχκύμηλά φῆσι τοὺς “Ἴἄκωνας. καλεῖν οξὺύ- 
μαλα Περσικὰ, ἅ τινες ἄδρυα. ᾿ 

καλεῖται] καλεῖσθαι Β. «ὧν ὁπὶ. (. Τιοροθαέαν Σσπε- 

ρίδων δὲ μήλων. Οονγθοοίαπι 6Χ Ο, π᾿ ἀπ βουρέαπι, ἑσπερίδων δὲ 

μῆλα "ἂν λακεδαίμονν πάμφιλος φησὺ τοῖς ϑεοῖς παρατέϑεσθαι. ὦ οὕτως] 
οὕτω Β. ' 

82 6. Ζ)είπνων Ἰ)Α]δοδπιρίαϑ, ΠΘρΟθ δία εἰπὼν. λαχεδαΐμεονν 

δὲ Α. ΑΒοκχαΐ δὲ. εὔοσμα] εὔοδμα Β. ἄβρωτα) ἄμβρωτα ΒΡ, 

Θεόφραστος) Νοη Ιορυπέυν πᾶθο πὶ ΤΠ ΘοΟρἢγαβέο, δομποίάθγι 
ΘΧΒῖραϊ γο]. 1. Ρ. θὅ. ἀμυγδάλης δομνν οῖ 5 ἢ. Βογθοθαΐαγ ἄμυγδα- 

᾿: λῆς. καρύου ΑΒ. καὶ καρύου ῬΥΙ,, βαλάνου Δ44, ΑΒ. Ὁπι. ΡΥΙ,. 
καὶ βαλάνου θη] ΟαδδυθοπΙΔηΪ. τῶν ἄλλων ΑΒΡ, [,οροΡρδίαγ 
χαὶ τῶν ἄλλων. 

82 ἴ. ἀπίου, μηλέας Βομμποίάονι5. ΓΙΌ. ἀπίου ϑηλείας. φήσι 
»Ἱὰ δὲ Περσικὰ δοίνο 5}, ΤωϑΘρ  θδέι φησὶ τάδε, Περσικὰ. λεγό- 
μενα] δὲ λεγόμενα Β. δ᾽ ἂν τῷ] δ᾽ οπι. Β. κεγχρῶδες) χαγχρῶ-- 
δὲς Β. πιεζόμενον ΡΥῚΙ,. πιεζούμενον ΛΟ. 

83. ἃ, ὀξύμαλα] ὀξύμηλα Β. ἃ τινὲς ἔδρυα Ἁ. ἅτινα ἄδρια ΡΥ͂Τ,. 
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25, ΚΙΤΡΙ͂ΟΝ. Περὶ τούτου πολλὴ ζήτησις. ἐνέπεσε 
τοῖς δειπνοσοφισταῖς, εἴ τις ἐστὶν αὐτοῦ μνήμη παρὰ τοῖς 
παλαιοῖς. Μυρτίλος μὲν γὰρ ἔφασχεν, ὥσπερ εἰς αἰγας 
ἡμᾶς ἀγρίας ἀποπέμπων τοὺς. ζητοῦντας, ᾿Ηγήσανδρον τὸν 
Ζδελφὸν ἐν᾿ τοῖς ὑπομνήμασιν αὐτοῦ. μνημονεύειν ̓ τῆς, δὲ 
«λέξεως τὰ νῦν οὐ μεμνῆσθαι. πρὸς ὃν ἀντιλέγων ὁ Πλού- 

ταρχος; «Αλλὰ μὴν ἔγωγε, φησὶ, διορίζομαι μηδ᾽ ὅλως τὸν 
“Ηγήσανδρον τοῦτ᾽ εἰρηκέναι. δι᾿ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἐξαναγνοὺς 
αὐτοῦ πάντα τὰ ὑπομνήματα, «ἐπεὶ καὶ ἄλλος τι τῶν 
ἑταίρων τοῦτ᾽ ἔχειν οὕτω διεβε ἑβαιοῦτο, ὁρμώμενος ἔχ τινῶν 
σχολικῶν ὑπομνημάτων ἀνδρὸς, οὐκ ἀδόξου" ὥστε ὡρα σοι, 
φίλε Μυρτίλε, ἄλλον ζητεῖν μάρτυρα. «Αἰμιλιανὸς δὲ ἔλεγεν 

Ἰόβαν τὸν Μαυρουσίων βασιλέ έα, ἄνδρα πολυμαϑέστατον, 
ἐν τοῖς περὶ “ιβύης συγγράμμασι μινήμονξ εύοντω τοῦ κιτρίου 
'χαλε ἴσϑαι φάσκειν. αὐτὸ παρὰ τοῖς «Ἵίβυσι μῆλον Ἔσπε- 
ρικὸν., ἀφ᾽ ὧν χαὶ" Ἡρακλέα κομίσαι εἰς τὴν ᾿ Ελλάδα τὰ 
"χρύσεα, διὰ τὴν ἰδέαν. λεγόμενα μῆλα. τὰ δὲ τῶν “Ἑσπερί- 

δων λεγόμενα μῆλα. ὅτι ἐς τοὺς Διὸς καὶ Ἥρας ἐααθμς 
γάμους ἀνῆχεν ὴ γῇ ᾿Ασχληπιάδης εἴρη) χὲν ἐγ' ἑξηκοστῷ 

«Αἰγυπτιαχῶν. πρὸς τούτους ἀποβλέψας ὃ Δημόκριτος ἔφη, 
κῷ “μέν. τι τούτων ᾿Ιόβας ἱστορεῖ, χαιρέτω «{ιβυκαῖσι βίβλοις, 
τι δὲ. ταῖς. ̓ Αννωνος. πλάναις. ἐγὼ δὲ τὸ μὲν ὄνομα οὔ 

'τατῆς κεῖσθαι τοῦ κιτρίου παρὰ τοῖς παλαιοῖς τοῦτο, τὸ 
δὲ πρᾶγμα ὑπὸ τοῦ ᾿Βρεσίου Θεοφράστου οὕτως }ὲ) ἐγόμενον 
ἐν. ταῖς περὶ. φυτῶν εἑστορίαις ἀγαγκάζει μὲ ἐπὺ τῶν χιτρίων 

ἀκούειν τὰ. σημαινόμενα. 
20, “Φησὶ γὰρ ὃ φιλόσοφος ἐν τῷ τετάρτῳ τῆς περὶ 

φυτῶν ἘΤΒΡΙΗΣ οὕτως » "1 δὲ Μηδία χώρα χαὶ ἢ ον 

ἔ 

ΤΠυρτίλος μὲν} μὲν οἧϊ! Β.᾿ τῆς δὲ λέξεως ϑομτν οἴρ}. ἈΡοταὲ 

δὲ: φησι ΑΒΡ. φασι Ὑ1., “ διορίζομαι] διισχυρίζομαι ΨάΙΟΚΟ- 

ΔΥ. 500]. 1 Ν, Τὶ 10 Ὁ. 491. 
88. Ὁ. Αϊμιλιανὸς) αἰβμυλιανὸς Β. 6 κιτρίου ΛΌ. χύτρον Β. κί- 

τρου ΡΨΤ,. ᾿ 

83 ο, τὰ δὲ τῶν ἑσπερίδων λεγόμενα μῆλα ἀαᾷ. Α΄ οπι. ΡΥΤ,. 
μέν τῇ μέν τοι Β. μέν τι του Β΄ ἀε!θέο ἃ" θαάδπι πῆᾶμῖι τι- ἔτι δὲ 
“ττῶς] Αθδγδὲ δὲ, ἔτι τε: ταῖς Ἀ. ἄννωνος ῬΙ.. ἄνωνος Υ. οὕτως 

οὕτω Β. ἐν ταῖς] ἂν τῇ Ἀ. 584 δὰ ἱστορίαις ΠῚ] δποΐξαίιτη. 

89 ἃ. τετάρτῳ] ., 2. 8. ν. 190. τῆς περὶ φυτῶν ἱστορίας 
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ἄλλα": τὲ ἔχει" ἡἰχείο ψαὶ τὸ μῆλον τὸ Περσικὸν ἢ 11ηδὼ 
κὸν καλούμενον. ἔχει δὲ τὸ δένδρον τοῦτο φύλλον μὲν διμοιον 
καὶ σχεδὸν "ἴσον τῷ τὴξ ᾿δάφνηςξ γ᾽ ̓ ἀνδράχνης καὶ ὥς 
κάνϑας “δ᾽ οἵάξ᾽ ἄπιος ἢ ὀξυάχανϑος, 'λείας δὲ καὶ ὀξείας 

υρύβῥαι 'χαὺ ἰσχυράξ," τὸ δὲ μῆλον οὐχ ἐσϑίεται μὲν, εὔο- 
σμὸν δὲ παϑῦ ἀαὶ «αὐτὸ χαὶ τὰ φύλλα τοῦ δένδρου" κἂν 

6 εἰς ̓ ξφατια τεθῇ: τὸ μηλον, ἄκοπα "διατηρεῖ. χρήσιμον δὲ, 
ἐπειδὰν καὶ τύχῃ τις πεπωχὼς͵ ϑανάσιμον φάρμακον" ̓ δο- 

᾿ϑὲν γὰρ ἐν οἴνῳ διάκόπτει τὴν κοϊλίαν καὶ ἐξάγει τὸ φάρ- 
μακόν.ς καὶ πρὸς στόματος εὐωδίων - ἐὰν γάρ τις ἑψήσῃ 

ἐν. ζωμῷ 7 ἢ ὃν “ἄλλῳ᾽ τινὲ τὸ “εἴσω τοῦ μήλου, ; ἐχπιέσῃ τὸ 
εἰς τὸ στόμα "χαὶ καταρρονήσῃ »᾿ ποιεῖ, τὴν ὀσμὴν ἡδεῖαν. 
σπείρεται δὲ᾽ τοῦ ρος εἰξ πρασϊὰς ἐξαιρεϑὲν τὸ ὁπέρμα 
διειργασμέναξ ̓ ἐπὶμελῶς" εἶτ᾽ ἄρδεται διὰ τετάρτης ἢ πέμπτης 

Γ ἡμέρας. ὕταν᾽ δὲ᾽ ἁδρὸν ἢ; τρία ὧν πάλιν τοῦ ἔαρος 

εἰς χωρίον ᾿μᾶπακὸν χαὶ ἔφυδρον χαὶ οὐ λίαν λεπτόν." φέρει 
δὲ τὰ μῆλα πᾶσαν ὥραν" τὰ “μὲν γὰρ ἀφήρηται,, τὰ δ᾽ 

ἀνϑεῖ, “τὰ δ᾽ ἐχπέττει. τῶν δ᾽ ἀνθῶν ὅσα ἔχει χαϑάπερ 
ἠλακάτην ἐχ “μέσου τινὰ ἔχουσαν, ταῦτά ἐστι γόνιμα " ὅσα 
δὲ μὴ, ἄγδγῶ. ἐς 'χὰν τῷ πρώτῳ: δὲ τῆς ̓ αὐτῆς πραγματείας 

τὰ περὶ τῆς ἡλαλάτης. 'χαὶ τῶν γονίμων. εἴρηκεν. ἐκ τούτων 
ἐγὼ χινούμενος, ὦ ἑτδῖρο, ὧν᾽ φησιν ὃ Θεόφραστος, περὶ 

χρόας, περὶ ὀδδῆς, περὶ φύλλῶν,. τὸ ᾿κιτρίον εἰναι" λέγεσϑαι 

πετίστεῦκᾶ, χαὶ ΠΝ τς ὑμῶν ϑαυμαξέτω τὰ φησι μὴ ἐσθίει 

δή ν τ΄. ἄλλα τε ἔχει Ὁ δ ΤΙοορβναβίυρ, ἐμ ὐνοὴ ἄλλα ἔχει. 
ἢ] καὶ νι]ροὸ ἴῃ ΤΗΘορηγαβίο: ἢ ὕτθῖπα8. ϑάφνης δ καὶ. 

καρύας οηϊ. ΠΗ ΘΟρὨ τ ϑέτιβ, : 
.89 ες. ϑανῴσιμον οπι. ᾿ΓΏΘΟΡ ΙΓ ἀβέιι8,-, δοθὲν --- φάρμακον ὉΠΙ. 

ὝΝοο μιραβέυβ. ει εἴσω] ἔξωϑεν νΕ]5Ὸ ἱπ ἸἩΘορμιταϑέο: ἔσωϑεν πι6- 
ΠΟ 65 ΠΣ ἮΡΙ τοῦ ΑΒΟ δὲ ὙΠοορμταϑίαβ.. δὲ τοῦτο «τοῦ ΡΨΤΩ. 

διειργασμέμας Βομνν οἰ ἢ. Ἰ,αροθδέιν διειργασμένον οἰπὶ Εἰ ῖ5, 

ἀοίοτίον νυ ὙΠ ΘΟΡ ρα ϑΕ] : : πᾶπὶ ΠΊΘΙΠΟΓΘΒ. καὶ εἰργασμεένας.. 
183 Ε “χωρίον χ χῶρον ΤΥ ἐχπέττει, Ὁ ̓δἱ ̓ Ευβεδιμἰαθ Ρ. 1072, 

42. ὁὰπὶ ὙΤῬαξορβναβίο, ἐχπίπτει ῬΨΥΙ μέσον τινὰ ἔχουσαν ΑΒΡ. 

μέσου ἀνέχουσαν ΟΥ̓́Τ" Ἱμέφου τιν" ἀνίχουσαν ΒομνοΙρα. ἘῈ 5816. ἃτιξ 
β'ς ἀπὲ δαήι ΤΠΕορηγαβίο μέσου τιν" ἐξέχουσαν βου πάϊπθ.  Ἑς κἂν 
τῷ κοὐὐὶ 13, 4. ν. 40. τῆς, αὐτῆς] τῆς αὐτοῦ Β. ὧν φησιν 
ὧς φησὶν ἈΒΡ. ᾿ πε" χρόας ἀρν: περὶ τῆς χρόας 1... ᾿᾿κιτρίον] 
κέτριον ῬΥ͂ πἴς οὐ αἰ ψασεῖεα ΑἸΠν:, Β0 πὸπ ὁθηδίαπέον. ἐσϑθίε-- 
σϑαι] ἐσϑίεται Β.. Ε 

ΛΥΗΕΝΑΕΠ5. 1. 13 
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σϑαι αὐτὸ, ὁπότε γε καὶ μέχρι τῶν κατ: τοὺς πάππους 

84 ἡμῶν χρόνων οὐδεὶς ἤσϑιεν., ἀλλ ὥς. τι μέγα, πειμήλιάν 
ἀπετίϑεντο ἐν ταῖς κιβωτοῖς͵ μετὰ τῶν ἱματίων.. ᾽ὼΝ 

ΤΙ Ὅτι δ᾽ ὄντως ἐχ. τῆς ἄνω χώρας: ἐχείνης κατέβη 

εἰς τοὺς Ἵ λληνας “τὸ. φυτὸν τοῦτο ἔστιν εὑρεῖν. λεγόμενον, 

χαὺ παρὰ τοῖς τῆς χωμῳδίας ποιηταῖς; οἱ καὶ, περὶ μὲγέ- 
ϑους αὐτῶν τι λέγοντες τῶν χιτρίων ἀδηύϑνν φαίνονται... 

᾿Αντιφάνης μὲν ἐν Βοιωτίῳ ΤῊΝ 
Καὶ περὶ μὲν ὄψου ᾽᾽ ἠλίϑιον τὸ καὶ λέγειν, 
ὥσπερ πρὸς ἀπλήστους. ἀλλὰ ταυτὶ λάμβανε. 

ν παρϑένε, τὰ μῆλα. Β. καλά 7ὲ:. 4. χαλὰ δῆτ᾽ ὦ ϑεοί", 
νεωστὶ γὰρ τὸ σπέρμα τοῦτ᾽ ἀφιγμένον 

5 εἰς τὰς ᾿ϑήνας ἐστὶ παρὰ τοῦ βασιλέως. ; 

Β. παρ᾽ “Ἐσπερίδων. ᾧμην. γὲ νὴ τὴν Φωσφόρον. 

φασὶν τὰ χρυσᾶ μῆλα ταῦτ᾽ εἶναι. τρία Ἂ 
μόνον ἐστίν. Β. ὀλίγον τὸ καλόν. ἐστι πανταχοῦ - 
χαὶ τίμιον. Ἣ 

Ἔριφος δ᾽ ἐν Μελιβοίᾳ αὐτὰ ταῦτα τὰ ἰαμβεῖα προθεὶς 
ὡς ἴδια τὰ τοῦ ᾿Αντιφάνουρ ἐπιφέρει 

Ἢ; Παρ’ “Ἑσπερίδων ᾧμην γε γὴ τὴν ἔλρτεμιν 
δ φασὶν τὰ χρυσᾶ μῆλα ταῦτ᾽ εἶναι," τρία 

μόνον ἐστίν. 4. ὀλίγον τὸ καλόν ἐστι πανταχοῦ 
καὶ τίμιον. «41. τούτων. μὲν ὀβολὸν, εἶ πολὺ, 

5 τίϑημι" λογιοῦμαι γάρ. Β. αὗται δὲ ῥόαι 
ὡς εὐγενεῖς. «4. τὴν γὰρ ̓ 4φροδίτην ἐν Κύπρῳ 

δένδρον φυτεῦσαι τοῦτό “φασὶν ἐν μόνον." 

84 ἃ. ὄντως ἴ,. οὕτως ῬΥ͂. Βοιωτίᾳ Οαϑδαυθοηὰβ. Γι ρ δέει 
Ἡοιωτίῳ, ἀξ ΙΧ, ρ. 3607 ἢ, νΟΙΤ γ" ομ. ΒΡ. ἠλίϑιον τὸ] 

ἠλίϑοντο ἈΒ. ἢ λήϑοντο αυΐ ἢ λίϑοντο Ρ. λέγει» λέγει Β. 
Ψ,, 2. ταυτὶ] ταυτὰ Β. ἔμῳ, 

84". Ψ. 7. --- θ. ἴῃ ορίέοπιε δὶς βαπὲ ἀθουτγίδεϊ, τρία μόνα, ὀλίγον 
ἐστὶ πανταχοῦ τὸ καλὸν καὶ τίμιον. ν. 7. φασὶν γΠ,. φησὶ ΡΕρε 

ταῦτ᾽ εἶναν ῬΥΤ,. ταυτὶ εἶναι ΑΒ. Ψ. 8. μόνον ΑΒΡ. μόν ΝἹ,. 
τὸ χαλὸν ἔστι ΡΥ͂Τ,. ἐδ τὸ καλὸν ΑΒ, προϑεὶς Δ, προσ-- 

ϑεὶς ΡΥΙ,. ἴδ τ ὭΣ 

84 ο. Ψ. 2. φασὶν. Βομινοῖθῖι. ΤΑΡΡῚ οπιπθδ5 φησὶ. .: τρία] τὰ, 
τρία Β. ν. 3. μόνον ΑΒΡ, μόν᾽ Ψ],. γ΄... 4. μὲν] μόνων Β, 
μόνον Ῥ. εὖ ΑΒΥ͂, οὐ ΝΕ. ΨΥ. ὅ. ῥόαι ΒΡ, ῥοαέ ὙΠ. ἴῃ ἤμπθ, 



ΡΝ εὐ θα 

48, βέρβεια πολυτίμητε. χᾷτα τρεῖς μόνας 
καὶ τάσδ᾽ ἐχόμισας; «4. οὐ γὰρ εἶχον πλείονας. 

28, Τούτοις. εἴ τις ἀντιλέγειν ἔχει ὅτι μὴ τὸ νῦν χιτρίον 
λεγόμενον σημαίνεται, σαφέστερα μαρτύρια παρατιϑέσϑω" 
ἃ χαίτοε καὶ Φανίου τοῦ. ᾿Ερεσίου. ἔννοιαν ἡμῖν. διδόντος, 

μήποτε ἀπὸ τῆς κέδρου ἱτὸ κεδρίον. ὠνόμασται. χαὶ γὰρ 
τὴν χέδρον φησὶν ἐν πέμπτῳ περὶ φυτῶν ἀχάνϑας ἔχειν 
περὺ τὰ φύλλα. ὅτε δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ περὶ τὸ κιτρίον 
ἐστὶ παντὶ δῆλον, ὅτι δὲ καὶ προλαμβανύμενον τὸ κιτρίον 
πάσης τροφῆς ξηρᾶς τε χαὶ ὑγρᾶς ἀντιφάρμακόν ἐστι παν- 
τὸς δηλητηρίου εὖ οἶδα, μαϑὼν παρὰ πολίτου ἐμοῦ πι- 
στευϑέντος τὴν τῆς «Διγύπτου ἀρχήν. οὗτος κατεδίχασέ 
τινας γενέσθαι “ϑηρίων βορὰν καχούργους. εὑρεϑέ ἕντας, χαὺὶ 
ἔδει αὐτοὺς ἀποσίτοις. ζώοις παραβληϑῆναι. εἰσιοῦσι δὲ 

αὐτοῖς. εἰς τὸ τοῖς, λῃσταῖς εἰς τιμωρίαν ἀποδεδειγμένον 

ϑέατρον χατὰ τὴν ὁδὸν χάπηλίς, τις γυνὴ. κατ΄ ἕλεον ἔδω- 

χὲν οὗ μετὰ χεῖρας εἶχεν. ἐσϑίουσαᾳ κιτρίου, καὶ λαβόντες 
ἔφαγον χαὺ. μετ᾽ οὐ “πολὺ παραβληϑέντε 86 πελωρίοις χαὺ 
ἀχριωτάτοις͵ ζώοις. ταῖς ἀσπίσι δηχϑέντες οὐδὲν. ἔπαϑον. ΐ 

1 ἀπορία δὲ κατέσχε τὸν ἄρχοντα, καὶ τὸ τελευταῖον ἀνακρί- 
γων εὸν αὐτοὺς. φυλάττοντα. στρατιώτην ; εἴ τι. ἔφαγον ἢ 
ἔπιον, ὡς ἔμαϑε χατὰ τὸ αὐτὸ ἐξ ἀχερᾳίου τὸ κιτρίον δὲ- 
δομένον, τῇ ἐπιούσῃ τῶν ἡμερῶν τῷ μὲν πάλιν ἐχέλευσε 

δοϑῆναι κιτρίου, ἕϑ' δ᾽ οὔ" ϑὼ ὁ μὲν: ἀϑβα δηχϑεὶς 

[. 

ἐσὺ ἃ νει. : ' ὃ) ᾿ 
᾿ ᾿ ᾿ 

γθιϑὰ5 γ΄ αἀά' ΑΒΡ,.  Ψ', 8. ΤΗΝ μεβάς ἜΡ, ,π βέρβεια 
ἄεαο ἡεῖυθ ποηιθπ ἜΡΑΩΣ φέάοίιν.“ς, Μοϊποκίαβ᾽. ἕρμαια πολυτίμητα 

Δ ΟΙΑΙΘ 5. Ψ, 9. τάσδ᾽ ἐκόμισας] Τωορορδίιν τάσδε κομίσαις. 
τάσδε κομίσας ΒΡ. ἔχει Α. ἔχοι ΡΥΙ,, τὸν νῦν κίτριον Ρ. 

84 ἃ. Φανίου] ϑουθοθαίαν Φαινίον. Ἐξνπιοϊ, Μ. Ρ. 515, 48. 
Κίτριον: Φάνης ὃ ᾿Ερέσιος ἔννοιαν ἡμῖν δίδωσι. μήποτε ἀπὸ τῆς κέδρου 
τὸ, κίτριον ὠνόμασται". καὶ γὰρ τὴν κέδρον φασὶν ἀκάνθας ἔχειν περὶ τὰ 
φύλλα, ὡς τὸ κίτριον. ρος. καὶ περὶ τὸ κιτρίον) καὶ πῶς τὸ κί-. 

τρίον Β, προλαμβανόμενον Ἄ, προσλαμβανόμενον ΡΥΤΩ. πιστευ-- 
 ϑέντος] πισϑέντος Β. ; 

84 6. ἀποσίτοις Μα]οϊκοπαγῖα5 ἀρυὰ Κορη. δά ατοροτῦ. ρ.. 529. 
οἱ δὰ Οδπδοι! Β]6ρΡ, ν᾿. 7. Ἰιορεραίαν ἅπασι τοῖς. ἀπάστοις 

ο δομν εἶρἈι, γυνὴ δἀά. ΑΟ. οπι, ΡΥΨΤ,, ἀπορία] ἀπορεία ΒΒ. 
᾿ 84. ἢ, ἔμαϑεν] ἔμπροσθεν Ῥ. κατὰ τὸ αὐτὸ] κατὰ τὸ αὐτὸν 

ΑΒ, αὐτὸ κατ᾽ αὐτὸ γ6] αὐτὸ καϑ' αὑτὸ Οουγογίαβ. 

18 
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οὐδὲν ἔπαϑεν,, ὁ δὲ 'παραυτίχα πληγεὶς ̓ἀπέϑανε. δοκιμα- 
σϑέντος οὖν διὰ πολλῶν τοῦ τοιούτου “ὡρέϑη τὸ ιτρίον 

85 ἀντιράρμακπον" πᾶντῦς δηλητηρίου φαρμάκου. ἐὰν δέ τις ἐν 

μέλιτι ᾿Αττιχῷ ὅλον" χιτρίον; ὡς ἔχεὶ φύσεως, συνεψήσῃ 

μετὰ τοῦ σπέρματος, διαλύεται μὲν ἐν τῷ μέλιτι, καὶ ὃ ἀπὸ " 
ἀὐτοῦ λαμβάνων ἕῶϑεν δύο ἢ ἢ τρεῖς οὐνύκων, ρρὶαν ὁτιοῦν 

ὑπὸ φαρμάχου πείσεται 
ὍΛΩΘὲ Τούτοις εἴ τις ἀπιστεῖ, μάδοὼ χαὺ. παρὰ πα 

πόμπου τοῦ Χίου, ἀνδρὸς φιλαλήϑους "χαὺ πολλὰ χρήματα 

χαταναλώσαντος. εἰς τὴν ̓ περὺ τῆς ἐδεθθανῶ ἐξέτασιν ἄχρι: 

βῆ. φησὶ γὰρ οὗτος ἐν τῇ ὀγδόῃ καὶ τριδχοστῇ τῶν ἕστο- 
᾿ ριῶν περὶ Κλεάρχου" διηγούμενος, τοῦ Ἡβαχλεωτῶν τῶν ἐν 
τῷ Πόντῳ τυραννοὺ . ὡξ' "βιαίως ἀγήρει “πολλοὺς χαὶ ὥδ΄ 

τοῖς πλείστοις ἐδίδου “χώγειον πιὲῖν “ἡ: ἐἘΕπὲιδὴ οὖν (φησὶ 

πάντες ἔγνωσαν τὴν τοῦδ᾽ φαδμάκου᾽ ταύτην φιλοτησίαν; οὐ 
προῃεδὰν. 'τῶν οἰκιῶν πρὶν" φαγεῖν 'πήγανον"" τοῦτο γὰῤ᾽ 
τοὺς προφαγόντας᾽ Ἀηδὲν πάσχειν πίνοντας, τὸ ̓ἀχόγίτον" 
ὃ χαὶ χληθϑηναξ᾽ φησι" διὰ “τὸ φυεσϑαὲ ἐν" τόπῳ “Αχόναιξ' 

χαλουμένῳ, ὄντι "περὶ τὴν ἩΗἩράχλειάνις ταῦτ᾽ εἰπόντος Τοῦ" 
ς Δημοχροίτου ϑαυμᾶζογτες. οὗ "πολλοὺ τὴν τοῦ Ἀιτρίδυ δύγα- 
μιν ἀπήσθιον ̓ ὡς᾽ ἐδ" ̓ πρότερον φὰγόντες.. ἢ πιόντεξ τι. 
Πάμφιλος δ᾽ δ᾽ Ταῖς. 7 περβοσεῦ ἀνα πηραν σον αὐτὸ" 

κίτρον “καλεῖν: δ δξ ποιοῖτο τ ἂβι ᾿ςτοπιδα 
90. “Ἑξῆς δὲ τοῖς" πῥδδρἠμενοιξ κὶῤτ᾽ -ἰδίαν" ΜΕΥ 

ϑέντων ἡμῖν πολλῶν ὁστρέων καὶ τῶν ἄλλων ὀστρακοδέρ-- 
μων σχεδὺν τὰ πλεῖσεαι αὐτῶν μνήμης ἡξρημένᾳ! παρ᾿ ἡδπετι 
χάρμῳ ἐν ἀὐβας ΟΝ εὑρίσκω διὰ τούτων. 

Ε 

ὡ 

κυξρίον τὰ κίτρον ΡΨ, τ. ἱϑ οὐ τοῦ ν ὦ 

8ὅ ἃ. ὅλον: ΑΒΡ, ὅλον τὸ ΟΥ̓Ἱ.. ἐστι κυγρίον ἧς ἔχει φύσεως} κί-. 
τριον. φύσεως Β. εὐῶς ἔχει}. ὡς οἴῃ... ᾿ τούτοις. εἴ “τις ἌΒ: εἴν» 

τις τούτοις ῬΥΤ,. κα ὑφ ἀψΡ οὖ οὐδ ντὖν. διὰ δ Ὁ 

. 85}. Ἡραχλεωτῶν (ἀεὉΒΟΠ5: ΠΝ ΡΟΝ ἩρΊΑΡΝΝ 
κώνιον Α. Ναγνγαίοποπὶ ἄθ ΟἸθάσομΟ οχ Αἰβθηθθο τοροε᾽ 

Νίορμαπιβ ΒΥ Ζ. ἴῃ ᾿“χόναι. “ προήΐεσανγ προοΐεσαν ΒΡ. ὃ καὶ 
ΛΒΟ. καὶ οπι. ΡΥΓ,. ϑαυμάζοντες Β. Τιορενδέιν ϑαυμάσαντὲς. 

"85 6. ἀπήσϑιον ἀπείσϑιον ἌΡ, Τ]Ὲἀμφιλος Ἐπαδίδε τι5. Ρ.΄ 
1072, ΔἸ. κίτρον χρίτον ΑΘ. 9. Ε᾿ομᾶν μι εἰὐνὶ σαν 
νἱήο ἀπηοέδεϊοποπι. ὁ Πβας] ον θοθαξαν “ἤθης. 
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; ἄγει. δὲ παντοδαπὰ . χργχύλια, 

Ῥ ἸοεσδίΩ ἀσπέτους, χραβύζους, πηκεβάλους, τηῦ' υγνόάχια, 

Ι ὰ ᾿ βαλάνους, πορφύρας, ὕστρεια συμμεμυχότα, 
τὰ διελεῖν μέν͵ ἔστι χαλεπὰ, καταφαγεῖν δ᾽ εὑμαρέα - 

5 μύας, ἀναρίτας. τε χαάρυκᾶς τὲ καὶ σκιφύδριὰ, 
τὰ “γλυκέα μὲν ἔντ᾽ ἐπέσϑειν, ἐμπαγῆμεν δ᾽ ὀξέα, 
τούς τε μακρογογγύλους σώληνας" ἃ μέλαινά τε 

κόγχος, ἅπερ κογχόϑηραν πᾶσιν ἐς τρισώνια᾽ 
4 ϑάτεραι δὲ ταὶ κόγχοι τὲ αἱ ἀμαϑίτιδές τε 

ἢ γκά0 χακοδύχεμοι τε χήγονοι, τὰς ἀνδροφυκχτίδας. 
πάντες ἄνϑρωποι χαλέονϑ',, ἁμὲς. δὲ λεύχας τοὶ ϑεοί. 

81. ᾽ν δὲ οὐέρμσαμα ἀράφεαι 
) ΚΙ αν τοι ἢ. 
κόγχος, ἂν τέλλιν χαλέξομες" ἔστι ὃ ἄδιστον χρέας. 

τοῖ 

Ψ.1. ἄγεν ΑΒΡ,᾿ ἄγε ΨΙ,. Υ. . ἀσπέτους Β. Ὗ σβεαινοηϊδηί. 

ἀοπέδους ΡΥΙ, λσχπρὰαβύζους ΔΒΡ εξ Θαϑαιιμοπίαμ. σεῤῥβύλους, ΥΙ.. 
κηχιβάλους] χεχιβάλους Β. ᾿ ; 

8ὅ ἃ. Υ'΄. 8. πορφύρας ἜΝ πορφυρᾶς ΨΙ,. ποῤφυρὰς "-. 
ὀοέρεϊα ἄθατϊχ Ρ. 92 ἢ ΤΗριὶ ὄστρεα. . ουμμεμυχόνω) συμπεφιι- 

“κότα 92." Ψ..4. Βογίοαβ [ΟΥ μὰ 5. τοϑεαϊ ΜΔ] ΟἸκθμᾶτ., ἃ λθο- 
. πα. Ρ. 223. διελὴν μὲν ἐντὴ --- καταφαγῆν. ν. Ὁ. ἀναρίτας 

15.851}. δὲ 1... ἀναρίπτας ΑΡΨ. ἀναρριπτάς Β. χόρυκός τε Ῥτ- χαρύ- 

χας τε]. Υ. 6. ἐπέσθευν. ἘΤ.,, ἐπίσϑειν ἐμπαχῆμεν,, ΔΝ αἰ κο- 

ὭΒΓΠΙ5, το ζκωμε Δ. ἔν πάγη μὲν Β. ἐν 5 πάχει. μὲν. ΡῬΥ͂Ι. « Ὑ. 7. 

μακρογογγύλους ΒΡ. μαχρογογγύλλους ὙΙ,.᾽ τὰν ὧἱ ἁἧ Ἁ. Τιοῤόθναξαν ἧ, 
Ὑ.5. κογχόϑηφάν ΑΒΡ. χογχόϑηρα᾽ γΠ. ,,δογίρία πιαμιί᾽ ἰοοιῖο 

γι] ῖο πιεῖϊον, ἅπερ πογχόϑης ραν πᾶσιν ἐς τρισῶκα."““ Οα58 8] οπυ5." ἅϑπὲρ 

᾿κογχοϑηραὶς πᾶσιν ἐστὶν ὠνία Βοπηοίάοταβ ἀἃ Αὐἴβεοί. Η-. Α, γ0]. τ. 

ΡῬ- Ρ- 370. τρισώνια] τρισώνια Ῥ, Υ. 9. ϑάτεραιῆ ϑάτερα Β. 

δὲ ταὺ ϑοιν εἰρη. δέ τ᾽ αὖ ΡΥ... τα ον τε δ᾽ ἈΒΡΟ κόγχοι 
“εἰ. ὙΠ. ᾿ ἀμαϑέτιδες] αὐ ματνδοδες Θ᾿, Δ). ϑθνογ «8 Ὁ θὲς κὸ δὰ 

'ῷ ε( Ο. 10. “ χαχοδόκεμοι] καχοδόκιμος Β. ἢ ᾿χἤγονοι Οαϑδι- 

Ῥοπαβ. ΓΆΡ αὶ κηυχόνοι. Ψευρθογάμ ἀοργαναίοι πὶ βαπέοπεϊα πᾶθο {1556 

'νἱάθέαν ΒΟΒποΙά6νΟ ]. 1. »»εοποῆιας αἴνας, ἱπηαϊέ, ἐπ αγεποβὲβ πιαϑοὶ ἀϊοιωι- 

ἐμ}, υεπογὶ οομγαγαο; ᾿δο φριζαγιηι οἱ ἀθοῦιει αἄεο ἀοϊλολαβ β᾽ηνμῖ 4 οὶ 

,.4α8 βμβλιῦδογ οἰ; Υ. 11, χαλέονϑ.} Τὰρθιὶ καλέοντι. . ἁμὲς ΒΏ. 

ἀμὲς ῬΡ, ἄμμες ΝΙ,. ᾿Αντὶ τοῦ] ᾿Εντὲ (αδαυϊδομι8. τοῦ] ΒῸτ- 
᾿ᾶ556. τοι. ὧν τέλλιν] ἀντέλλιν ΒΒ, ἀντέλλειν ΑΡ, ἀντέλλην Υ1.. ἂν 

τέλλην Οαπδιθοῦα8.. χαλέομες] καλέομεν Β., ἔστι Β. ἔστιν ΡΠ. 
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τὴν τελλίναν λεγομένην ἴσως δηλοῖ, ἣν Ῥωμαῖοι μίτλον 
ὀνομάζουσι. μνημονεύων δ᾽ αὐτῆς ̓ Δριστοφάνης ὃ γραμμα- 
τικὸς ἐν τῷ περὶ τῆς ἀχνυμένης σχυτάλης συγγράμματε 
ὁμοίας φησὶν. εἶναι τὰς λεπάδας ταῖς καλουμέναις τελλίναις, 

ζ Καλλίας δ᾽ ὃ “Μυτιληναῖος ἐν τῷ περὶ τῆς παρ᾽ ““λκαίῳ 
λεπάδος παρὰ τῷ ᾿Δλχαίῳ φησὶν εἶναν φδὴν ἧς ἡ ἀρχὴ 
» Πέτρας καὶ πολιᾶς ϑαλάσσας τέχνογ"“ ἧς ἐπὶ τέλει γε- 
γράφϑαι , Εχ λεπάδων χαύνοις φρένας ἃ ϑαλασσία λε- 

πάς."" ὃ δ᾽ “Ἱριστοφάγης γράφει ἀντὲ τοῦ λεπὰς χέλυς, 
καὶ φησὶν οὐχ εὖ Δικαίαρχον ἐκδεξάμενον λέγειν τὰς λεπά- 
δας" τὰ παιδάρια δὲ, ἡνίχ᾽ ἂν εἰς τὸ στόμα λάβωσιν, 
αὐλεῖν ἐν ταύταις χαὶ παίξειν, καϑάπερ καὶ παρ᾽ ἡμῖν 
τὰ σπερμολόγα τῶν παιδαρίων ταῖς καλουμέναις τελλίναις,, 

86 ὡς χαὶ “Ξὠπατρός, φῆσιν ὃ φλυαχογράφος ἐν τῷ ἐπιγρα- 

φομένῳ δράματι Εὐβουλοϑεόμβροτος , 
“Αλλ᾽ ἴσχε" τελλίνης γὰρ ἐξαίφνης μέγας 
ἀκοὰς μελῳδὸς ἦχος εἰς ἐμὰς ἔβη. 

πάλιν ὁ ̓ Επίχαρμος ἕν Πύρρᾳ χαὶ Ἡρομαϑεῖ φησι. 
Καὶ τελλίναν κἀναρίταν ϑᾶσαι δὴ καὶ λεπὰς ὕσσα. 

παρὰ “Σώφρονι δ᾽ οἱ ̓ κόγχοι μελαινίδες λέγονται .1:- 

λαινίδες γάρ τοι γησοῦντι ἐμὶν ἐχ τοῦ παύμμα λιμένος." 

ἐντὶ ΒονννοΙ ΒΝ, τελλίναν τελλίναν δὲ ΒΡ, λεγομένην] καλου-- 
μένην ῬῊ “μίτλον ἌΡ, μίλτον Β, μύτλον 1. πυτιληναῖος] 
Βοιθοθδίυν Πιτυληναῖος. μυτηλιναῖος Β. μυτηληναῖος Ῥ., 

80 ἢ, ϑαλάσσας ΛΒΡ, ϑαλάσοης 1.. ἴπ ΛΑ΄ ἡ δυρΓὰ ὙΘΥΒῈΠὶ βΒογί-- 

Ῥίαπι. Ἔχ“ λοπάδων σαίνεις ΒΙοπ οΙἄυ5 δὰ ἔγαρι. 50, ἐχδε- 

ξάμενον αίοκοπ. δα Ῥῃοθηίββ. Ρ. 169, [ἷὉν1 ἐχλεξάμενον. λεπά- 

δας ΡΥ͂Ι,, λεπίδας ΔΒ. 

80 ἃ. φλυακογράφος Ῥ, φλοιακογράφος ΟΥ̓], εὐβουλοϑεόμβρο-- 
τος Β. 816. 90 6. Φανίας ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ τυράννων ἀναίρεσις. εὖ-- 

βουλοϑεομβρότῳ ΡΥΠ,. μέγας ΒΟ, μέ τις ΡΥΙ.. πάλιν Α. πᾶ δ᾽ 

ΡΥΙ,. “Πύρρα καὶ Προμαϑε Πύροα ἢ Προμηϑέὺς ἴαθο ἔδθυ]Δ0 
δρυαά Ῥοϊϊποοπὶ ἀϊοϊίαν Χ, 82. χκαὺ Ῥοιδοηυβ. τὰν δοῦν οἰ σ ἢ, 

1 ρερδίαν. κἄν, τελλίναν Οἀδαυθοηι5, ΤΌ τὰς ἑλλήνων. 

κἀναρίταν Ῥοιβοπιβ., τὲ κ᾽ ἀναρίταν Οαβαιθοηιβ. ΠΡτὶ τὸν ἄνδοι τ᾽ 
ἄν. ὅσσα] ὅσα Β. οἱ χόγχοι] αἱ κόγχαι ϑομπεοίάογ, ἴπ ἱπᾶ!οα 
δᾶ βετίρέον. Β. Β, ρν. 148. εἐ δὰ Αὐυἱβίος. Η. Α. νοὶ. 1. ρ. 376, 

γάρ τοι] γάρ τι Β. ἦς ψῃσοῦντι ΒΡ, νησουντι 5'π6 ἀσοθπέῃ Α. 

γησοῦν τὴ ΚΠ. : 
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ἐν δὲ τῷ ἐπιγραιρομένῳ ᾿Ωλεὺρ, τὸν ἀγροιώτὰν χηράμβας 
ὃ ὀνομάξει. χαὶ ᾿Αρχίλοχος δὲ τῆς ̓ χηράμβης μέμνηται, τοῦ 

δ᾽ ἀναρίτου Ἴβυχος. χαλεῖται δ᾽ ὁ ἀναρίτης καὶ ἀνάρτης. 

κογχῶδες δὲ ὃν τὸ ὄστρεον προσέχεται ταῖς πέτραις ὅϊοπερ 

αἱ λεπάδες. Ἡρώνδας δ᾽ ἐν ΣΣυνεργαζομέναις 
Προσφὺς ὅχως τις χοιράδων ἀναρίτης. 

“4ἰσχύλος δ᾽ ἐν Πέρσαις τινὰς νήσους νηριτοϊρόφους εἴς- 
ρηκὲν. Ὅμηρος δὲ τῶν τηϑέων μέμνηται, 

32. Διοκλῆς δ᾽ ὁ Καρύστιος ἐν τοῖς ᾿Ὑγιεινοῖς χράτι- 
στά φησιν εἶναι τῶν κογχυλίων πρὸς διαχώρησίν χαὶ οὔ- 

ὁ ρθήσιν μύας, ὄστρεα, “τένας, χήμας. Ἄρχιππος δ᾽ ἐν Ἰχϑύσι 
᾿ «““επάσιν, ἐχίνοις, ἐσχάραις, βελόναις τ τὲ τοῖς χτὲσίν τε. 

ῥωμαλεώτερα δὲ τῶν ,Ζογχυλίων “φησὶν εἶναι ὃ Διοκλῆς 
χόγχας, πορφύρας, χήρυχας. περὺ δὲ τῶν κηρύχων ὁ 2ρ- 

χιππος τάδε λέγει 
Κηρυξ ϑαλάσσης τρόφιμος᾽ υἱὸς πορφύρας. 

ὩΣπεύσιππος δ᾽ ἐν δευτέρῳ ἡ θμοίων παραπλήσια εἶναι χή- 
ρυχας. πορφύρας Ἂ στραβήλους, χόγχους. τῶν 'στραβήλων 

μνημονεύει χαὶ “Σοφοκλῆς ἐν Καμικίοις οὕτως 

᾿ἃ ἉΜλίας στραβήλου τῆσδε τέκνον εἴ τινῶ 
δυναίμεϑ᾽ εὑρεῖν. - 

ἕτι ὁ “Σπεύσιππος ἑξῆς πάλιν ἐδίᾳ καταριϑμεῖται πόγχους, 
χτένας, μῦς, πίννας, σωλῆνας, καὶ ἐν ἄλλῳ μέρει ὄστρεα, 

λεπάδαο. ᾿Αραρὼς δὲ Καμπυλίωνί φησιν 

ἐν δὲ τῷ ϑομιυνοῖση. 1ἱϊθγὶ ἐν τῷ. ὡλιεὺς τὸν Α. ὠλιευστὸν Β.: 
ὠλιυ ον Ρ, ἁλιευτικῷ ὙΠ. ἀγρονώταν] ἀγριώτων Β᾿. 

86 Ρ. χηράμβας ΑΒΡ. χηράβας ΨῈ,. ᾿Αρχίλοχος] Ἐτ, 47. Ρ.311. 
χηράμβης ΑΒ. χηράβος ῬΨΤ,. ἀνάρτης Β.. ἀνάρτας ῬΎΙ,. 

χογχῶδες) κοχλιῶδες ΘΟ ννΟΙΡΉ. ὥσπερ] ὡς αἱ Β. ὅκως) ὅπως δὶ 

«Αἰσχύλος)ὺ Νοι Ἰοραπίαν Βᾶθο ἴθ Ῥευβῖβ. Θυᾶτο ἀδ Ἐφίεμαν- 

πιῸ ΤΘΡΟΠποπο οορτέανιξς ΒΙΟμ πε] ἄπ δὰ ν. 8597. τιγὰς νήσους] 

δι ὀογτοχὶ ΠΡγόσιπι υἱεῖα, ἀαοτγαπι ΑΡ τίς ἀνήρει τοὺς νήσους. ΒΥ͂Σ, 

τίς ἀνήρεν τὰς νήσους. γηριτοτρόφους ΑΒΡ. ἀναῤῥιτοτρόφους Ψ. 
ἀναριτοτρόφους Τω. “θμηρος) Πιδά, π, 747. τῶν] τοὶ Α. 

χράτιστα)] κρατίστη Β. 

80 ο. κτεσίν ΕἸΠι5] εἴιι5 ἰπ ΕΙΠθυγΡ Βονῖον ἴαϑο. ΧΧΧΥΗ. 
ΟΡ. 88. Τιοροθδέιν χτένεσι. Ψιὰ6 δὰ 90 ἢ υδὶ πἴο υϑυβὰϑ ταροεϊξυν, 

κογχυλίων ΛΒ, κογχίων ῬΥΤ,, Καμικίοις οὰπὶ 8115 Βυππο- 

Κία5 Ρ. 624. 1,εποθαίυ Καμικοῖς. Οοπῆ, δᾷ ΙΧ. Ρ. 388 ἢ. 
860 ἃ. δυναίμεθ᾽] δυνάμεοϑ᾽ Β, πίννας) πίνας ΒΡ. ᾿Αραρὼς] 
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ὙΠ κομψὰ μὲν δὴ ταῦτα ̓ νωγαλεύματα, 

όγχαι τὲ χαὶ σωλῆνες, αἵ τε χαμπύλαι 
μέλε ἐξήλλοντο δελφίνων δίκην. 

6 “Σώφρων δ᾽ ἐν Μίμοις αἵνες δὲ ἐντὶ ποκα, φίλα, ταίδε 
τοι μαχραὶ κόγχαι; 8. σωληνές ϑην τοῦτοί γα, γλυκύχρεον. 
κογχύλιον, χηρᾶν. χυναρκῶν, λίχνευμα.“, τῶν ᾧ πιννῶν ἡ 
μανεύει Κραεῖνος. ἐν “ἀρχιλόχοις 

Ἡ μὲν δὴ πίννῃσι. χαὶ ὑστρείοισιν ὁμοίη. 

Φιλύλλιος δ᾽ ἢ Εὔγικος ἢ, ̓Αριστοφάνης ἐν ̓“Πόλεσε 
ἔδυ, “Πουλυπόδειον, ᾿ 

σηπιδάριον, κάραβον, ̓ἀστακὸν, ὄστρεον κα ᾿ 
χήμας, λεπάδαςς. σωλῆνας; μῦς, πίννας; χτένας ἐχ 

ον Μυτιλήνης" 

“μεε' ἀνθϑρακίδας, τρίγλη, σαργὸς, χεστρεὺς, πέρχη, 
κορακῖνος. 

ἢ 4γίας δὲ “χαὺὶ ̓ Δερκύλος ἐν. "Δργολιχοῖς τοὺς στραβήλους 

ἀστραβήλους ὀνομάζουσι, μνημονεύοντες αὐτῶν ὡς ἐπιτη- 
δείων ὄντων. εἰς τὸ σαλπίζειν. 

! 

Δ 

ψιάς δά 11, Ρ. 47 ἅ. ἀἄρώρως Ῥ. ΨΝ..1. μὲν δὴ Βομνγοῖρη. δὴ 
ΑΒΟΡ, δήπου ὙἹ,. Υ, 2. 8. γ46 1πἴγα:Ρ».. 10 96. 

806. "ταίδε τον Τουρίαβ. Ἐπιοπᾶ, το]. ΠΠ. ρ. 195. ταίδε ταὶ 
ΒΙουα οΙμ5. πὶ Μαβ6ο. οὗ. ΨΗ. ρ. 343. τὸ (το Ῥ.) δέ τοι ΡΥΙ,. 

σωλῆνες ϑὴν Λ. σωληνέσθϑην Ὑ. σωληνισϑην Β. σωλῆνα ϑὴν Ῥ. σωλὴν Τι; 

Ῥδπιθέγιυβ 46. οἹοοαέίοπα βθοί. 152. δχ ϑορῆσγοπο αἴοτέ σωλῆνες 
γλυκύχρεον χογχύλιον χηρᾶν γυναικῶν λιχνεύμασιν. τοῦτοί γα Α., 

τοὕὔτοιγα ΒΒ. τοῦ τοῦ γα Ῥ, τοῦτέ γα 1... Ἀκγλυχύχρεον ΑΒΡ οὐπὶ 

Βομδέγῖο. γλυχύχρεων ὙΠω οὐ «αἱ ροβέγοπια ΒΟΡΒΓοΩ 5. γοῦθα μαθεέ Ὁ. 
κογχύλεον ΑΒΡΥ͂. κογχύλιον 1... οαχηρᾶν Ψὦ, χῆραν Ῥ,. χήραν 

Αι, πιννῶν) πινῶν Β. δὴ πίννῃσι ΝΙοϊποκίιδ, σηπίῃσι 1ἰ0υ], 

Ὀς δος υθυβα ῃ.. 92 ἢ, βαθο αἴδεγε πίννησι --- ὁμοίη. ὀστρείοισιν 

92. δουιθοθβέυν ὀστρέοισιν, δ᾽ ἢ Εὔνικος. ϑομυνοῖρα. δ᾽ ἢ δύνικος 

ἈΡ, «(4 γοοῖβ δύνικος Πέέρταπι ραϊπιαπι ἵπ χιᾶγρίπθ, Ρ φρ βουίρέιπῃ 
ὁ5έ)). δ᾽ ἡδύνιχος ΒΒ... δ, ἡ. φρύνιχος, Ὑ1.. ΟὟ, 1, Πουλυπόδειον 

Ἐγαγαΐπιβ. Ρ. 445. πολυπόδιον 11 τὶ. τὰ, 2. ἀστακὸν) Ρ..104. ἢ, 

ὄστρεον ΑΒΡ. ὄστρεα Ὑ1,. ᾿πάϊοαν! Ἰδοιηδπι. ψ ούβαπι 3. 

Τοροῦε Ρ. 92 ὁ. πίννας) πίνας ΑΒ. . ϊτιλήνης)] Πηϑύμνης 

92. υἱέϊυβθ. ϑουιθοθαΐασ ᾿ἴο δὲ ἈΠῸ1 Πιτυλήνης. Υ. 4. αἴρετ᾽ 
(αἵρετ᾽ Β.) ἀυβροκίβας ἰργὶ. ἀνϑρακίδες. Βα! Θοδιηρῖι5. Βοιθοπάμπι 
νιἀθέι πάρα τ᾽ ἀνθϑρακίδες. 

.«80 ἢ. Ζερκύλος] δου οθδέαι “πζρκυλοει 
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.. 38. Τὰς δὲ χόγχας ἔστιν εὑρεῖν λεγομένας καὶ ϑηλυ- 
χῶς χαὶ ἀρσενικῶς. ᾿Αριστοφάνης. Βαβυλωνίοις 

“Ἀνέχασχον εἷς ἕχαστος ἐμφερέστατα 
᾿ ὀπτωμέναις χκόγχαισιν ἐπὶ τῶν. ἀνϑράκων. 

Τηλεχλείδης δ᾽ ἐν ᾿Ἡσιόδοις κόγχη φησὶ διελεῖν. χαὶ Σώ- 
φρῶν γυναικείοις δὲ γα μὰν κόγχαι ὥσπερ αἵ κ᾽ ἐξ ἑ ἑνὸς 
κελεύματος, χεχάναντι ἁμῖν πᾶσαι, τὸ δὲ κρῆς ἑχάστας 
ἐξέχειος ἀρσενικῶς δ᾽ «Αἰσχύλος ἐν ἹΠοντίῳ Γλαύχῳ »»Κόγχοι, 
μύες κῶώστρεια."" “Τριστώνυμος Θησεῖ »» Κύγχος ἦν βαπτῶν 
ἁλῶν.“ [ὁμοίως ἢ παραπλησίως δ᾽ εἴρηκε καὶ Φρύνιχος 
“Σατύροις. Ἱκέσιος. δὲ ὃ ᾿Ερασιστράτειος τῶν χημῶν φησι 

τὰς μὲν τραχείας λέγεσθαι, τὰς δὲ βασιλικάς. χαὺ τὰς 
μὲν τραχείας χαὺ καχοχύλους εἶναι, ὀλιγοτρόφους καὶ εὗεχ- 
χρίτους, χρῆσϑαι δὲ αὐταῖς καὶ δελέασι τοὺς πορφύυρευο- 
μένους" τῶν δὲ λείων κατὰ τὰ ̓ μεγέϑη καὶ τὰς διαφορὰς 

ος εἶναι χρατίστας. ᾿Ἡγήσανδρος δ᾽ ἐν ὑπομνήμασι τὰς τρα- 

χείας φησὶ κόγχας ὑπὸ μὲν αχεδόνων κωρύχους χαλεῖ- 
σϑαι, ὑπὸ δὲ ᾿ϑηναίων χρείους. 

34. Τὰς δὲ. λεπάδας ὁ Ἰπέσιος τῶν προειρημένων εὖς 

ἐχχρίτους μᾶλλον εἶναι». τὰ δ᾽ ὄστρεα. ἀτροφωτερά τε τού- 
τῶν καὶ πλήσμια εὐεχκριτώτερά τε τούτων. ,,Οὲ δὲ χτένες 

τροφιμώτεροι μέν εἰσι, κακοχυλότεροι δὲ καὶ δυσεκκριτώ- 
τέροι. τῶν δὲ μυῶν οἱ μὲν ᾿Εφέσιοι καὶ οἱ τούτοις ὅμοιοι 

τῇ εὐχυλίᾳ τῶν μὲν: χτενῶν βελτίονες, τῶν δὲ χημῶν. λει- 
πόμενου" οὐρητιχώτεροι δὲ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τὴν κοιλίαν «(ρξ-» 
ρόμενοι. ἐἰσὺ δ΄. αὐτῶν ἔνιον καὶ σκχιλλώδεις κακόχυλοί τε 

βαβυλωνίοις ἈΒ. ἕν βαβυλωνίοις ῬΥ͂]. 
87 ἃ. κόγχη ΛΒΡΥ͂, χόγχην ἴ.. “Σώφρων] ἘξέγπιΟ]. Μ. ὑ. 502, 

10. Κέλευμα, ἐκ τοῦ κελεύω. ΟΕ Μ055) Οἵγε μὴν κόχλοι ὥσπερ ἐξ ἑνὸς 

κελεύματος. ᾿ς “40 γα μὰν] .. γαμαν Ῥ, χελεύματος ΑΒΡΥ. 
κελεύσματος ῬᾺ ἁμῖν ΔΗΟ. ἁμὶν 9. ἄμιν ῬᾺ ἄμμυν ΨΤ,. χρῆς] 

κρῆς  εὐδνῶαι ἕχάστας ΝΙ,. ἕχαστος ΑΒΏΡ. κὠστρεια  Τιϊθυΐ κ᾽ 

ὄοτρεα. βαπτῶν ἁλῶν Ῥοδοπα5. Το οδΐξαν βάπτων ἄλλων. 

ὁμοίως ἀοΙοπάπην υἱάϊε Ῥου ΒΟ η5. 

87". ᾿Ερασιστράτειος, Ι,. ἐβασισεράτρος ΑΒ. ἐρασίστρατος ΡΥ. 

καὶ εὐεκπρίτους Ι,. καὶ ον. ΡΥ. αὐτοῖς καὶ] καὶ ἄθ160. 

87 6. μέν εἰσ ΑΒΡΥ, μέν εἰσι τούτων ΟἿ,. ᾿Ἐφέσιοι) ἐφεύσιον 
Β. τῶν μὲν κτενῶν} μὲν. ὁπ. Β΄ 5 χημῶν} χυμῶν Β.. σχιλ-: 
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ἃ χαὶ πρὸς τὴν γεῦσιν ἀπειϑεῖς. οἱ δ᾽ ἐλάσσονες τούτων ᾿ 
χαὶ δασεῖς ἔξωϑεν οὐρητικώτεροι μέν εἶσι καὶ εὐχυλότεροι | 
τῶν σχιλλ δῶν, ἀτροφώτεροι δὲ διά τε τὸ μέγεϑος καὶ 
τῷ γένει. ὄντες τοιοῦτοι. οἱ δὲ τῶν κηρύκων τράχηλοι. εὑ- 

στόμαχοί τέ εἰσι καὶ ἀτροφώτεροι μυῶν τε καὶ χημῶν καὶ 
χτενῶν, τοῖς δ᾽ ἀσϑενῆ τὸν στόμαχον ἔχουσι καὶ μὴ ὗᾳ- 
δίως ἀποδιωθοῦσι τὴν τροφὴν εἰς τὸ χύτος τῆς χοιλίας 

χρήσιμοι, δύσφϑαρτοι ὄντες. τὰ γὰρ ὁμολογουμένως εὔ- 
πέπτα χατὰ τοὐναντίον “ἀλλότρια τῆς διαϑέσεως ταύτης 

ε ἐστὶν; εὐχερῶς διαφϑειρόμενα, διὰ τὸ ἁπολὰ καὶ εὐδιά- 
λυτα εἶναι. ὅϑεν αἱ ̓ μήκχωνες αὐτῶν πρὸς μὲν τὰς τῶν 
στομάχων. εὐτονίας οὐχ εὐθετοῦσι, πρὸς δὲ τὴν τῆς χοι- ᾿ 
λίας ἀσϑένειαν χρήσιμοι. τροφιμώτεραι δὲ τούτων εἰσὲ καὶ Ὁ 
ἀπολαυστικώτεραι, αἱ τῆς πορφύρας μήκωνες, πλὴν σχιλ 
λωδέστεραι ὑπάρχουσι" καὶ γὰρ ὅλον τὸ χογχύλιον τοιοῦ- 
τὸν ἐστιν. ἴδιον δὲ καὶ ταύταις χαὶ τοῖς σωλῆσι παρέπε- 

ται τὸ ἑψομέναις παχὺν ποιεῖν τὸν ζωμόν. ἑψόμενοι δὲ 
τὸ καϑ᾽ ἑαυτοὺς καὶ οἱ τράχηλοι τῶν πορφυρῶν εὐϑε- 
τοῦσι πρὸς τὰς τῶν στομάχων διαϑέσεις.“ μγημονεύει δ᾽ 
αὐτῶν -Ποσείδιππος ἐν “Τ“οκρίσιν οὕτως ᾿ 

Ὥρα περαίνειν ἐγχέλεια, καράβους, 
χόγχας, ἐχίνους προσφάτους, μηχώνια, 
πίννας, τραχήλους, μύας. 

35, Αἱ βάλανοι δ᾽ εἰ μείζονες, εὐέχχριτοι καὶ εὔστο- 
μοι. τὰ δ᾽ ὠτάρια, γίνεται δὲ ταῦτα χἂν τῇ χατὰ τὴν 
“Ἵλεξάνδρειαν λεγομένῃ Φάρῳ γήσῳ, τροφιμώτερα τῶν 

88 προειρημένων ἁπάντων, οὐκ εὐέκκριτα δέ. ᾿Αντίγονος δ᾽ ὁ 
Καρύστιος ἐν τῷ περὶ λέξεως τὸ ὄστρεον τοῦτο ὑπὸ «Αο- 

ψν 

λώδεις ῬΥΤ,. σχυλλώδεις ΟΑΒΔΌΒΟΠΙ πιοπιῦγαηας οηϊ)}68 δὲ ερὶέοπιε : πῃ- 
ἀδ ϑαϊπιαβίιβ ἔπ Εχογο. Ρ] πη. ὑ. 793. σκυλώδεις. 

.87 ἃ. δ΄ ἐλάσσονες] δὲ ἐλασσούμενοι Ὁ. ἀποδιωθοῦσι ῬΙ,. 
ἀποδιηϑοῦσι Υ͂, κύτος 1,. αὐτὸ ΡΥ. δύσφϑαρτοι ϑομννοΙρἢ. 
Τιοροραΐέυν δύσφϑαρτοί τε. 

87 6. ἑψομέναις) ἑψομένοις Ὁ. 
817 ἔ. Ποσείδιππος) ποσίδιππος ΑΒΡ, λοχρίσιν ἈΑ. λοκροῖσιν ΡΥΤ,. 
“ὥρα ῬΙω. ὥρωι Υ. ἐγχέλειις Ῥογδοπαβ, ἐγχέλυα Ὗ. ἐγχέλυσι Β. 

ἔγχέλια 1... καράβους ΒΡΥ εἴ, πἰδὶ ἔΔΠΠοΓ, Δ. καὶ καράβους 1. 
πίννας} πινας ΔΒ. 

88 ἃ. ἱπὸ Αἰολέων καλεῖίσϑαι) οἱ ἁλιεῖς καλοῦσι ἨΘϑνΟΒίυΒ ἴῃ οὖς 
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λέων χαλεῖσϑαι οὖς “φροδίτης: αἵ δὲ φωλάδες Χολυτρο- 
φώτεραι, βρωμώδεις δέ. τὰ δὲ τήϑη παραπλήσια τοῖς 
προειρημένοις χαὶ πολυτροφώτερα. γίνεται δέ τινα χαὶ 
ἄγρια λεγόμενα ὄστρεα" πολύτροφα δ᾽ ἐστὶ χαὶ βρωμώδη, 
προσέτι τε εὐτελῆ κατὰ τὴν γεῦσιν. “ΤΠριστοτέλης.. δ᾽ ἐν τῷ 
περὶ ζώων ,;στρεα (φησὶ) πίννη, ὄστρεον, μῦς, χτεὶς, 
σωλὴν, χκόγχη, λεπὰς, τῆϑος, βάλανος. πορευτιχὰ δὲ χή- 
ρυξ, πορφύρα, ἡδυπορφύρα, ἐχῖνος, στράβηλος. ἔστε δ᾽ ὃ 
μὲν χτεὶς τραχυόστρακος, ῥαβδωτὸς, τὸ δὲ τῆϑος ἀρράβδω- 
τον. λειόστρακον, ἡ δὲ πίννη λεπτόστομον, τὸ δὲ ὄστρεον 
παχύστομον, δίϑυρον δὲ καὶ λειόστραχον, λεπὰς δὲ μονό- 
ϑύυρον καὶ λειόστραχον, συμφυὲς δὲ μῦς, μονοφυὲς δὲ καὶ 
λειόστρακον σωλὴν καὶ βάλανος, ἀοινὸν δ᾽ ἐξ ἀμφοῖν ᾿ 
χόγχη.“ τὸ δ᾽ ἐντὸς τῆς πίννης ᾿Επαίνετος ἐν ᾿Οψαρτυτιχῷ 
καλεῖσθαί φησι μήχωνα. ἐν δὲ πέμπτῳ ζώων μορίων ὁ 
“Αριστοτέλης » Π νονται (φησὶν) αἱ μὲν πορφύραι περὶ τὸ 
ἔαρ, οἱ δὲ κήρυχες λήγοντος τοῦ χειμῶνος. ὅλως δὲ (φησὶ) 

τὰ ὀστρακόδερμα ἐν τῷ ἔαρι φαίνεται ἔχοντα τὰ καλούμενα 
φα" κἂν τῷ μετοπώρῳ δὲ, πλὴν τῶν ἐχίνων τῶν ἐδωδί- 
μων. οὗτοι δὲ μάλιστα μὲν ἐν ταύταις ταῖς ὥραις ἀεί τὲ 

ἰσχύουσι καὶ τὸ πλέον ἐν ταῖς πανσελήνοις καὶ ταῖς ἀλεει- 

"Αφροδίτης.. Ψυϊσαία Ββογρέυτα 6βέ δρυᾶ Ἐπίδξμίαπι Ρ. 1821, δ4. 
καλεῖσθαι) καλεῖσθαί φησιν ϑ'οριν εἴρη. βρωμώδεις ---- βοω-- 

μιώδη} βρομώδεις --- βρομώδη ΑΌΡ, πολυτροφώτερα) πολυτροφωτέ- 
ροις Ὁ. ἄγρια λεγόμενα ὄστρεα) ἀέρια ὄστρεα Ὁ. ᾿Αριστοτέλης] 
ἘχοοΡρία πᾶθο οχ Η. Α. Τνῦ, 4. ν. 144. 145. εἰ δἸϊπηάθ. 

88 Ὁ. πίννη] πίνη ΑΒ, δὲ εἰς ἱπέγα. ῬΙυσα δχ ποὺ Ἰοοο δέξυϊμς 
Ἐπσπίδίμι5 Ρ. 1485, 30. τραχυόστραχος ΡΨ]. τραχεόστρακος Β 

εἰ Επδιδεῃΐ8. ἀῤῥάβδωτον Ὑ1, οὐ Ἐξαιπέδεμηι5. ἀράβδωτον ΒΡ οἔ 
ΒΟΠ ιν ῖση. δαϊέῖο, Ῥοβὲ ἀράβδωτον 5βἷο Ρεγρὶς Ῥ, λειόστρακον. λεπὰς 
δὲ δίϑυρον καὶ λειόστρακον ---. δίϑυρον --- μονόϑυρον ο5ποιὺ5 
"ἄς Αφυδέ!. Ρ. 689, 111 μονόϑυρον --- δίϑνρον. συμφυὲς δὲ 
μῦς οπι. (Ὁ. 

88 ὃ. ᾿Οψαρτυτιχῷ Τιοροθαίαν ἀρτυτικῷ. "Δριστοτέλης} Η, Δ. 
ν. 10. Ῥ.- 196. μορίων ΑΒΟΡΙ, οἐ Οαϑαυθοπίαηϊ, ἱστορίας Ψ. 

᾿φά Ἃ εἐ ἱπίξα φῶν οὰπὶ Ἰοία δἀδουρίο, ἀὰο αν θγ8 βοῖδπέ 
ῬΨΙ, ἐσχύουσι) ϑι μεν, δἰ σπαϑαβθγαπι ἔσχουοι δα! 856 Ῥοθηίξυϊε. 
Ἀρυά Ανιβέοίθ! ἐπὶ βουρέαην οὗτοι δὲ μάλιστα μὲν ἕν ταύταις τοῖς 

ὥραις, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἀεὶ ἔχουσι καὶ μάλιστα ταῖς πανσελήνοις. 
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γαῖς. ἡμέραις, πλὴν τῶν ἐν τῷ Εὐρίπῳ τῶν Πυρραίων' 
ἃ ἐχεῖνοι δ᾽ ἀμείνονες τοῦ χειμῶνος, καὶ εἰσὶ μικροὶ, πλη- 

φεις. δὲ φῶνγ. χύοντες δὲ φαίνονται χαὶ οἱ κοχλέομ πάντες 

ὁμοίως τὴν αὐτὴν. ὥραν. “ἢ 

ξ 90. Προελϑὼν δὲ πάλιν φησὶν ὁ φιλόσοφος "καὶ μὲν ἱ 
οὐν πορφύραι τοῦ ἔαρος συναϑροιζόμεναι εἰς τὸ αὐτὸ 
ποιοῦσι τὴν χαλουμένην μελίχηραν κὰκ ἀλλ᾽ οὐχ οὕτω 

γλαφυρὸν ὥσπερ ἂν εἰ ἐκ λεπύρων ἐρεβίνϑων λευχῶν 
πολλὰ. συμπαχγείηη. ἔχει δὲ ἀνεῳγμένον οὐδὲν τούτων" οὐδὲ 

6 γίνονται ἐκ τούτων αἱ πορφύραι, ἀλλὰ φύονται αὗται 
χαὺ τἄλλα ὀστρακόδερμα. ἐξ ἰλύος καὶ ,σήψεως. τοῦτο δὲ 
συμβαίνει ὥσπερ ἀποχάϑαρμα καὶ ταύταις καὺ τοῖς χή- 
ρυξι" χκηριάζουσε γὰρ καὶ οὗτοι. ἀφιᾶσι δ᾽ ἀρχόμεναι χη- 
ριάζειν γλισχρύτητα μυξώδη, ἐξ ὧν τὰ "λεπυρώδη συνίστα-. 
ται. ταῦτα μὲν οὖν ἅπαντα διαχεῦ ἴται, ἀφίησι δ᾽ ἰχῶρα εἰς 
τὴν γῆν" καὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ γίνεται ἐν τῇ γῇ συστάν- 
τα. πορφύρια μικρὰ "ὦ ἔχουσαι ἁλίσχονται αὐ πορφύραι. 

ἔ ἐὰν δὲ πρὶν ἐχτεχεῖν ἁλῶσιν, ἐγίοτε ἐν ταῖς φορμίσιν, εἰς 
δὲ τοῦτο συνιοῦσαε ἐχτίχτουσι, καὶ γίνεται οἱονεὶ βότρυς. 
ἔστι δὲ τῶν πορφυρῶν γένη πλείονα" καὶ ἔνιαι. μὲν μεγά- 
λαι, οἷον αἱ περὺ τὸ “Σίγειον χαὶ τὸ “έχτον, αἱ δὲ 
μικραὶ, οἷον ἐν τῷ Εὐρίπῳ χαὶ περὶ Καρίαν. χαὶ αἱ μὲν 

89 ἐν τοῖς κόλποις μεγάλαι καὶ τραχεῖαι" καὶ τὸ ἄνϑος αἱ 

πυῤῥαίων Ὑ1.. πυρρέων ΑΒΟΡ, 
88 4. κοχλίαι ῬΙ,. χογχίαι Ψ. ὠηἀἕἍμοίως] ὅμοιοι ας... ὥραν 

οτῃ. Β. Εἰ Ἰοοὺ ἄπο ρμαποία Βαθοὲ Ρ, προελϑὼν] ν΄. 13. Ἡ. 
204. 208. μελίκηραν Β. μελικήραν ῬΥΤ. Ῥοβὲ μελίκηραν οαϊ-- 

ἴοτοβϑ οχ Αγιβϑέοίθι δι αϊᾷθγαπε τοῦτο δ᾽ ἐστὴν. οἷον χηρίον --- .«. ἘπδῸ0 

ἐπάϊοαν! Ἰδοιηᾶπι. , ἀλλ᾽ οὐχ] πλὴν οὐχ Ατδεὀίε 68. οὕτω] 

οὕτως ΒΡ. ὥσπερ] ἀλλ᾽ ὥοπερ Αὐϊδέοξθ] 8. λεπύρων ἐρεβί»:- 
ϑων] λεπυρίων ἐρεβινϑίνων Αὐϊδέοίς]65. Ἐἐὀἐρεβίνϑων λευκῶν) ἐρεβίν-- 

ϑου λευκοῦ Ο. ἀνεῳγμένον Α446. πόρον ΟΧ Αὐιδέοίο 1] 6. ςς ". 
88 6. αὖται] αὐταὶ Ὁ. ὀστρακόδεῤμα) ὄστρακα Ὁ: . ἔχῶρα] 
Ἀρυᾶ Ατιβέοξοι θιν υἱέϊοϑο ὃ εἶχεν. ΣΝ 

88 ἴ εἰς δὲ τοῦτο] εὶς τὸ αὐτὸ ϑυ!θυγρίαβ, Ἀρυά. Ατἰ δέοίοιοιι 

ἐνίοτε ἐν ταῖς φορμίσιν οὐχ ὅπου ἔτυχεν ἐκτίκτουσιν, ἀλλ᾽ εἰς ταῦτὸ 

ἐοῦσαι. σίγειον ῬΥ1.. σίγιον ΑΒ. «ἱέκτον ἴ,. λεκτὸν ΟΡΥ. 
καὶ περὶ -- τραχεῖαν δα, ΑΒΌΟΠ,, οι. ῬΥ. Εκ βο οριζοιμι 8 ΠθγῸ 

Ἡρδβομθ αι ἁἀάτϊάοτγαΐς χαὺὶ περὸ Καρίαν, καὶ ἕν. τῷ κόλπῳ μὲν μεγά- 

λαι καὺ τραχεῖαι. 
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μὲν πλεῖσται μέλαν ἔχουσιν, ἔνιαι “δ᾽ ᾿ἐρυϑρὸν μικρῷ. γί- 
ψονταὶ δ᾽ ἔνιαι τῶν “μεγάλων καὶ μιναϊαῖαι. αἱ δ᾽ ἐν τοῖς 
αἰγιαλοῖς καὺ περὶ τὰς ἀκτὰς τὸ μὲν μέγεϑός. εἰσι μικραὶ, 

τὸ δὲ ἄνϑος ἐρυϑρὸν ἔχουσιν. ἔτι" δ᾽ ἐν μὲν τοῖς' προῦ- 
βόρροις. μέλαιναι; ἐν" δὰ τοῖος ΌΛΟΕ: ἐρυϑραν. ὃ ἐπὸ τὸ 

πλεῖστον. δ τ λο δος ρϑυποιῦδο ὅ9.. δὴ 

Φ7. ᾿Ἰκολλόδωρον" δ᾽ δ᾽ ̓ Αϑηναῖορ. ἐν τοῖς περὶ Σύ. 

φθόνος προϑεὶς “τὸ: »Ἀχνοτέρα τᾶν πορφυρᾶνα φησὶν. ὅτι 

παροιμία. ἐστὶ καὶ λέγει ὡς μέν τινὲξ᾽ ἐπὶ τοῦ βάμματος" ἡ 

δὺ γὰρ ἂν προσψαύσῃ, ἕλχξι ἐφ᾽ ἑαυτὸ καὺ τοῖφ᾽ πρόσπα: 
ρατεϑειμένοις ἐμποιεῖ χρώματος. αὐγήν" ἄλλοι δ΄. ἐπὶ τοῦ 
ξώου,᾿ ̓»ἉΑλίσκονται δὲ (φησὶν ὁ ̓Αριστοτέλης). τὸῦ ἕαῤδον 
ὑπὸ χύνα δ᾽ οὐχ ἁλίσκονται. οὐ γὰρ Ῥέμονται, ἀλλὰ" ̓ πρύξ 
πτὸουδιν᾿ ἑαυτὰς καὶ "φωλεύουσι. τὸ δὲ ὥνϑος ἔχουσιν" ἀνὰ 

μέσον τοῦ ᾿μήκωνδς 'χαὶ τοῦ τραχήλου: ἔχει "δὲ "δαὶ αὐτὴ, 
χαὶ δ χήρυξ τὰ ἐπικαλύμματα, χατὰ; τὰ, αὐτὰ “χαὺ τὰ ἄλλα 

τὰ ἀκα μα ἐχ᾿ γρεηέΨ πάντα:" ἜΤΌΥΝ δ᾽ ὑ ἐξείροντα 
ΜῺ Ὁ» ἀπ ϑδὺ Ἷ “ἥςᾧ ᾿ ΓΟ ΦΣΙΝ 

89. ἃ. ἐπ δδὸν μικρῷ 6. ἐρυϑρὸν μιαρὸν, ἜΡΨΙ,. ΚΝ μα τ,πογ δὴ ἼΗΙ 
μεῖϑ Αὐἰβέοίει!β. “Βομπ  ἄθυτιϑ ἐρυθρὸν καὶ. ἐπι’ δχ 1 Υ15. ἀιοθιῖβ. 
οὐ Τποπιδο ἱπεουρτοἑδείσπο Τιαῖῖπα. “μναϊαῖαι, ΤΙ, οἱ Ἐπιδὲδε τ᾽ 

Ρ' 1878, 58: 1006,.37. μναναῖαι Ψ: μνάϊαι Α. ̓βναΐαν Ῥ᾽ Ἐξ ἐδηδυ 
{6115 ΠΌΘΙ ἀπαβ: ὀδέογϊ. ̓ “μνάϊαι- αἵ δ᾽ ἐν τοῦς} ἕν᾿ δὲ ταῖς ῬῪ 
τοῖς προσβόρροις] ταῖς. πρὸς βορροῖς Δ. ταῖς προσβοροῖς Ῥ, ιποϑῖς πρὺς; 
βορροῖς 1 Β, τοῖς προσβόροις ΟΥ̓. τοῖς. «βορείοις. 1,.6ὲ γυ]ρδΐίὶ. Ατἰβέοέε]!8. 
ἩθΥ1 : τοῖς πρθυβρροίως πι δ] !ΟΓ68. . ᾿Απολλόδωρος] Ἐρίϊέοπιρ Βαθο. 
ἰαπέσπι παθθέ ἥ δὲ παροιμίω ἡ λέγουσα" λιχγότερος πορφύρας, ὡς ̓μέν᾽ 
τοϑὲν ΚΘ ΘΑΙΥς 3) προϑεὶς Α᾿ ̓ προσϑεὶς ΡΥ. “ "τὸ Υ͂. τὰ 1. εξ οδάοχ 
Ἐοπιδηὰβ ἴπ Θχοογρέϊβ ΑΘρΊδηϊ5: 8564 τὸ ΠΟΤῚ οπιηθ5 ΨΗ͂. ρ.- 28} ο-- 

λιχνοτέρα. ϑοθιν σι. δον δέμγ. λιχνότερα,. Ἀθροές, ΒΙομμῖ61- 

ἂπβ. ἴῃ Νΐιιβ60 ᾿οὐἰάθο ΜΠ, Ρ. 341. πος ἔγαρπιθπέιπη οοπϊαμχίξ σαπα,, 
60 ᾳυοά ΨΙ, νΡ. 281 ε.΄ αἴογέυγ;.. ἀπ' φύδπι. βϑηξοπέϊα μη. οἰϊδην. 
ὅϑομνν εἴρη. πποίδίϊοηθ δ {Πππὶ. Ἰοσμηι, ἱποιέπανιε,. δέ. λιχνοτέραν 
ΒΟΓΙΒῚ γοοἶε. ᾿πορφυρᾶν] πορφύραν ΒΡ, φησὶν δἀἀ, ΑΒ εἐ 
εοἄοχ Ἐομπιᾶημ5, οπι, ΡΥ͂Τ,. ἕδὸ τοῦ τῳ δ μυν ΘΙ ΒΕ. 1ιοσεθάξις 
ἀπὸ τοῦ β. ἐν να πὸ μέζολοινν, .5. 09 

89 Β. ἐπὶ τοῦ ἕ. ΑΒΡ, ἀπὸ τοῦ ζ. ΟΥ̓. Ἔ τ Αριστονέλης) Ἡ. “Ἀ.᾿ 
ν. 18, 4. Ρ. 206. . ἔχει δὲ] «ἔχουσι δὲ Ῥ. Βουθεπάμσηι υἱάσέυτ 
ἔχουσι δὲ χαὶ αὐταὶ -- Ψιᾷς Αὐϊβεοεθ! θην Ὑ. 13, 7. Ρ. 207." 
καὶ αὐτὴ] καὶ αὐτὰ Β. ." αὐτοὶ Ρ. ἐξείροντα} ὙΨιΟΒα 1ἢ ΑΥὶ" 
βιοίρὶα ἑξαίροντα, 

Ὁ 

-- 



ἔ 
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τὴν καλουμένην γλῶτταν ὑπὸ τὸ χάλυμμα. τὸ δὲ ὶ γμέγεϑος 
τῆς γλώσσης. ἔχει ἡ πορφύρα μεῖζον δαχτύλου, ᾧ νέμεται 
καὺ διατρυπᾷ χαὺ τὰ «κογχύλια καὶ τὸ ἑαυτῆς ὄστρακον. 
μακρόβια δι ἐστὶ καὶ ἤ. πορφύρα ᾿ χαὺ ὃ χήρυξ καὶ ξῇ περὺ 
ἔτῃ ξξ, φανερὰ δὲ ἤ αὔξησις. ἐχ τῆς ἐν τῷ. ὀστράκῳ. "ἕλικος. 

αἱ δὲ κόγχαι καὶ χῆμαι χαὶ σωλῆνες καὶ κτένες ἐν ποῖρ 

ἀμμώδεσι λαμβάνουσι. τὴν σύστασιν. “ ᾿ 
᾿ 38. »Ζἀὲ δὲ πίνναι ὀρϑαὶ φύονται ἐχ τοῦ βυϑοῦ, ἔχουσί 

τὲ ἐν αὑταῖς τὸν “πιννοφύλακα αἱ μὲν καρίδιον, αἱ δὲ καρ- 

κίγιον.), οὗ στερόμεναι ϑᾶττον διαφϑείρονται." τοῦτο δὰ 
“Μάμφιλος ὃ ᾿ἀλεξανδρεὺς ἐν τοῖς περὶ ὀνομάτων συμπε- 

φυχέναι φησὶν. αὐταῖς. Χρύσιππος δ᾽ ὁ “Σολεὺς ἐν τῷ 

πέμπτῳ. περὶ τοῦ χαλοῦ καὶ τῆς ἡδογῆς »Ἢ πίννη, (φησὶ) 

χαὶ ὁ. -πιγνοτήρης συνεργὰ ἀλλήλοις, κατ᾽ ἰδίαν οὐ δυνά- 

μένα. συμμένειν. ἡ μὲν οὖν σίγγνη ὔστρεόν ἐστιν, ὃ δὲ πεῖς, 

νοτήρης καρκίνος μικρός.. χαὶ ἡ πίννη διαστήσασα, τὸ. 

ὄσεραχον ἡσυχάζει. τηροῦσα τὰ ἐπεισιόντα ἰχϑύδια,. ὃ δὲ, 
πιννοτήρης παρεστὼς, ὅταν εἰσέλϑῃ τι, δάχνει, αὐτὴν ὥσπερ 

σημαίνων , ἢ δὲ δηχϑεῖσα συμαύει. χαὶ οὕτως τὸ ἅπο- 

ληφϑὲν ἔνδον κατεσθίουσι χοιγῇ. ὼ φασὶ δέ τινὲς καὶ δυγ- 
γεννᾶσθαι αὐτὰ αὐτοῖς καὶ ὡς ἂν ἐξ ἑνὸς σπέρματος γι 
γέσϑαι. πάλιν δὲ ὃ -“Αριστοτέλης. φησὶ. » Πάντα δὲ τὰ. 
ὀστρακώδη γίνεται καὶ ἕν τῇ ἐλύϊ᾽ ἐν μὲν τῇ ̓ βορβορώδει. 

τὰ ὔστρεω, ἐν δὲ τῇ ἀμμώδει κόγχαι χαὶ τὰ ῥηθέντα, 
περὶ δὲ τὰς σήραγγας τῶν πετρῶν τήϑεα καὶ βάλανοι Χαὶ 
τὰ ἐπιπολάζοντα, οἷον λεπάδες χαὶ γνηρίται" 

ὅ9. »» Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον γλαῆβα τοῖς ἀὐκρδλοθέρμρες, 
ϊ ἡ δι δ ΤΥ, 

89. ὁ. καὶ τὸ ἑαυτῆς ὄστῥαλον ὁπι. 6. ἐκ  τῆρ ἀπὸ τῆς 6. 

Τὰ 

αἱ δὲ κόγχαι] Λυϊδέοίο! 65. ̓θιάθπι βθοῖ, 8. Ρ- 208.“ βυϑοῦ] βύσσου 

Αὐἰβεοξ 8. ον] : βυσσοῦ ϑυυ]θάγρ᾽αΒ. 
5 ἃ, πιϑνοφύχανεν }" ἀπ ρηβο Β. "ἐν τῷ πέμπτῳ) ἐκ τοῦ 

Ἔ “Β.: ̓ 9 { ' ὶ {π᾿ Ὁ} ! 

89 « 6. ἀποληφϑὲν) μιν οϑάρανε Β. συγγεννῶσθαι συγγενᾶσθαν. 

ΒΡ, -: ᾿Αριστοτέλης]. Ἰθτάφπι. πάντα δὲ τὰ ΑΒΟ. πάντα τὰ ῬΥΙ.. 

γένεται καὶ ἐν] γίνεταν ἐν Ὁ, γίνεται, αὐτόματα ἂν Λυϊδέοξε}68,. 

1 ΕἰΌΧῚ αφυ!άδπη γένεταν καὲ αὐτόματα ἕὴν ; σήραγγας]} σύριγγας Β.. 

οήριγγας Ῥ. Γν “« 
89 ἢ, Τὸν αὐτὸν] Αἰ βέοίο]ο5 Η. Δ. εἿὰ 4. Ρ. 210. 
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καὺ τὰ μὴ ἔχοντα ὄστραχον;. χαϑάπερ ἀΐ τε χυΐδαι χαὶ 

οἱ σπόγγου ἐν ταῖρ σήραγξν τῶν πετρῶν, ἔστι δὲ τῶν κνι- 

δῶν δύο γένη. αἱ μὲν γὰρ ἐν τοῖς κοίλοις οὐχ ἀπολύονται 
τῶν πὲτρῶν, αἱ δὲ ἕν. τοῖς λείοισι, καὶ πλαταμώδεσιν ἀπο- 

λυόμεναι μεταχωροῦσι“. τὰς δὲ χνίδας ὁ Εὔπολις ἐν. ὔῦ- 

90 τολύχῳ ἀκαλήφας ὀνομάξει, ἔτι δὲ , “Αριστοφάνης ἐν -(Ῥοιυ- 

γίσσαις. οὕτως » ἔχε τὸν πρῶτον παντῶν ἴφυα φῦναι, εἰϑ᾽. 

ἑξῆς τὰς χραγαὰς ἀκαλήφας." καὶ ἐν «Σφηξί. ἐνη βεημερδα 

δ᾽ ἐν «Αὐτομόλοις 
Κἂν ἀχολαονὰ τὸν ἴσον χρόνον ἐστεφανῶσθαι. 

Δίφιλος. δ᾽ δ “Ξἴφνιος ἰατρὸς »Η δὲ ἀκαλήφη (φησὶν) 
ἐστὶν εὐκοίλιος, οὐρητικὴ, εὐστόμαχος᾽ κνησμὸν δὲ ποιεῖ 
τοῖς. συνάγουσιν, ἐπειδὰν μὴ προαλείψωνται. ὄντως γὰρ 
ἀνιᾷ τοὺς ϑηρεύοντας αὐτήν". ὑφ᾽ ὧν χατὰ παραφϑ' ορὰν 

Ὁ νῦν ἀκαλήφη ὀνομάζεται" τάχα δὲ: ἴσως διὰ ταύτην καὶ ἢ 

βοτάνη. κατ᾽ εὐφημισμὸν. γὰρ τῆς ἀντιφράσε ἑῶς ὠνόμασται" 
οὐ γὰρ. πραεῖά ἐστι. καὶ ἁπαλὴ τῇ. ἁφῇ» τραχεῖα δὲ καὶ 
ἀηδής.“ τῆς μέντοι ϑαλασσίας ἀκαλήφης μνημογνεῦει καὺ 

(ιλιππίδης ἐν “Ἀμφιαράῳ, οὕτως ,;Οστρε᾽, ἀκαλήφας ». .λε- 
πάδας παρέϑηκέ μοι.’ εὸ δ᾽ ἐν ὑρρκανρῃ ὙΤΌΡῊΝΝ 

ψοὺς πέπαιχται 

ἀνίδαι] ενίδον ΑΒΡ, ἐν ταῖς] ἐν τοῖς ΑΒἝ.Ξ.- Ζπσήραγξι] σύρυγξι Β. 
λείοισν ΑΒΡ, λείοις ΟΥ̓, οὲ Ατίβιοξβι 8 οοάϊοθϑ ἄυχο μείζοσι 

γυ]5Ὸ δρᾶ Αγ βέἐοέθ! θα. τὰς δὲ κνίδας - ἐστεφανῶσθαι) τὰς: "δὰ 
κνίδας εὔπολις ἀχαλήφας ὀνομάζει, καὶ ἀριστοφάνης, ὃ μὲν εἰπὼν, πρὰς 

ναἃς ἀκαλήφας" ὃ δὲ ἀκαλήφ᾽ ἐστεφανῶσθαι Ὁ. 

00 ἃ. ἕἔτε δὲ Β. Τιοροθδίαν ἔτι τέ. ᾿Αριστοφάνης] γἱ Δὲ ἦ: 
Ρ. 62 ἅ. Αρυὰ δυϊάαπι 'ἱπ ἀχαλήφη Βοιϊρέαπι εἰκὸς δήπου πρῶτον. 
ἁπάντων φύα φύναι (εἰκὸς δήπου πρῶτον φυαφῦναί φταπιπιαέϊοι8. Β6}κ-- 
Κοιὶ ν.. 370, 20.) καὶ τὰς κραναὰς ἀκαλήφας. ἀκαλήφην οχ ῬΠΘΘΠ 585 
τηθιιογας Οτγαΐοβ Ἰὴ ΒΟ 0 84 Ατὐβίορῃ. 880 .ν. 879. ἔχε τὸν 
πρῶτον ἈΒΟΏΡΨΥ͂ οογγυρέρ. ἔχε τὸ πρῶτον 1.. δόϊιπι πρῶτον 62. 
ἐν Σφηξί)  Ν. 884. ΡΠ ογθολδε18 ἐγαρτη ὁπέιϊπι ᾿πέορ  Πι8 βουυδέμηι 
ἦπ 0! 0 δᾶ Αὐἱβέορῃη. Ἐφυϊέ, ν, 420. εὐτε εὶ ἴῃ μὴ ὑρνργς εὲ Βεκ- 
ΚΟΥῚ Απροδοίϊβ. Ρ. ὅ 56; 24. 

«ψῇ τὴν “ἡμητρ᾽ ἀνιαρὸν. (δἀᾷθ ἀρ) ἦν τὸ. κακῶς ἐδονευξ ἃ ἀκούειν: 
βουλοίμην γὰρ κἂν ἀκαλήφαις. τὸν ἴσον χρόνον ἐστεφανῶσθαι. 

90 Ρ. ἀκαλήφης οι, Β. . "Οσετρε ὃ δ᾽ ὄστρε᾽ ἸδΔοοῦΒιιδ. Ρ.061.: 
Ῥοίογαξς οεΐαπι. καὶ λεπάδας 5ογίβοταο. πωρέϑηκε) παρέϑηκεν ἜΡ." 

«Ἰυσιστράτῃ] Ὗ, 840. : ; ΡΝ 
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: ζχ4λλ᾽ -ὦ τηϑῶν ἀνδρειοτάτη 'χαὶ' ἐλονοω» ἀκαληφῶν, 
ἐπὲ τηϑεᾶ τὸ πὐμμχ" "μέμιχται γον ΜΉΝ ὐμως τὴν 
νιν παν μητέρα: ΠΣ 

κ"ά0. Καὶ περὶ τῶν ἄλλυλαι ὀστρέων δ' Δίφιλος γάδε φῆ- 
σὶν »»Χημῶν δὲ τῶν τραχειῶν αὲ εἰἰκραν "καὶ λεπτὴν ἔχου- 
σαϊ τὴν σάβχα: "ὄστρεα λέγονταν καὶ τ:εὐστόμαχοί εἰσι χαὶ 
εὐέκπκριτοι". αὖ δὲ λεῖαε;. βασιλικαὶ δὲ πρός τίνων καλού- 
μεναιν σελώριαί . τε λεγόμεναι 7 τρόφιμοι; ̓ δυσέχκριτοι, εὔ- 
χυλοι, εὐστόμαχοι, χαὶ μάλιστα αἱ μείξους. τελλῖνοι γί, 
ψονται μὲν ἐν" Κανώβῳ. πολλαὶ καὶ ὑπὸ. τὴν τοῦ" Νείλου 
ἀνάβασιν πληϑύουσιν. ὧν λεπτότεραι" μέν εἰσιν αἱ βάσιλι- 

ἃ καὺ; διαχωρητικαί τευ καὶ κοῦφα" ἔτι" δὲ χαὶ τρόφιμοι; ̓ αἱ 
δὲ ποτάμιαι γλυκύτεραι." οὗ δὲ; μύες μέσως εἰσὶ τριριιοῖ; 
διαχωρητικοὺ, οὐρητικοί" χράτιστοι “δὲ “οἱ ̓ Εφέσιοϊ,  χαὶ 
τούτων. οἱ “φϑινοπωρινοί. αἱ δὲ μυΐσχαν᾽ τῶν μυῶν" οὖσαι 4 
μιχρότεραι. γλυκεῖα τε καὶ εὔχυλ οἱ εἰσι, "προσέτι τὲ "καὶ 

τρόφιμοι.. οὐ δὲ σωλῆνες “μὲν. σρός" τινῶν. καλούμενοι; "πρόβ 

ἔινων δὲ χαὶ αὐλοὶ. χαὺ δόναχες καὶ ὄνυχες ,"πολύχυλοι" ὑκῶδ 
κἰκόχυλου;" κολλώδεις." καὶ οὗ μὲν, ἄρρενες αὐτῶν ῥαβδωτὸΐ 
εἰσι καὶ οὐ μονοχρώματοι" εἰσὶ δὲ τοῖς λιϑιῶσε καὶ ἄλλοις 

6 δυσουροῦσιν εὔϑετοι. οἱ δὲ ϑήλεις μονοχρώμεατοί τέ :ἐϊσὲ 

καὶ γλυχύτεροι. λαμβάνονται δὲ ἑφρϑοὶ καὶ τηγωνιστοί- 
κρείττονες". δ᾽ εἰσὶν οὗ μέχρι. τοῦ. χανεῖν ἐπ᾿ ᾿ἀνϑράχον. 
ὀπτώμενοι.“ σωληνισταὺ"" δ᾽ ἐκαλοῦντο. "οἱ :συνάγοντὲς τὰ 
ὄστρεα ταῦτα: ὡς ἱστορεῖ Φανίας ὃ ᾿Ἐρέσιὸς. ἐν τῷ ἐπι: 
γραφομένῳ" τυράννων ἀναίρεσὶς ἐκ Τιμωρίας" γράφων οὕτως; 

αΡιλόξενου, ὃ ἐἰηβλόμενος, διυλήνιρῥῇε, ἐκ εϑδημγώχοβῃ τυ- 

ἐν ϑιἘ}ὺ . αἰ τ δὲ μο μι} ἦν ὁ Π 

μέμεται͵ ἌΒΟΌΡ (: εόστον ΠΜΝΝ ψ τ ϑομὰ Υ μέμνηται ( ἐδπιθτα ΒαβΙ]. 
εἰ ἴ.. τήϑην. ΠΤ Βου οναίι: τηϑὴν. τροφὸν Ο. ων 

90 0. τραχειῶν δλοννμέναι: παχειῶφψ. 00 .οἱ- δριξομηο Ἠ ΘΒ ο ἢ 6 118-- 

πᾶ, παχετῶν ῬΨΤ,.. ὙἹάς 87 "0, λεφε ποιά ογιι5. δὰ Αγ βἐο 5: 

Ἡ, Α. γο]. ν΄. μ.. 375.: ᾿υοβ θδίαν παχεῖαι. Κανώβῳ] καννώβῳ Β.᾿ 

90 ἅ. μυΐσκαι Βομηοίάοιιβ ἵπ ἱπάϊοο δ βου βίον σϑὶ γυβείξαθι 

ψ. 253. εἐ Οοναῦβ.. δὰ ̓ Χομποσγϑέθίν. ν: 14]. Τιοροθαΐαν μεϑες καὶ. 

᾿οὔσαι) αἱ Ὁ. δὲ καὶ αὐλοὶ) δὲ αὐλοὶ Β. χαὶ καχόχυλοι] 

χεὶδ Ὅπι. Ὁ. οὐ ᾿μονοχρὥμωντον ΑΘ, Οαβαϊθοπίδηϊ, κ᾿ 4αϊδῖι5 ἡ δρ!-- 

τοϊήδ ΗΘΘβΟΒΟΙ:, οὐἠρανοχρώματον ΒΡΨ.. - λεθιῶσε ῬΊΩ, «λεϑῶδι ΒΥ: 

90 6. ϑήλεις] ϑήλεες 0. Φανίας ἴ,. φαινίας ΑΒΟΡΥ. 
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ρῶννος ἀνεφάνη ζῶν τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς ἁλιευόμενος καὶ 
ν σωληνοϑήρας ὥν' ἀφορμῆς δὲ λαβόμενος καὶ ἐμπορευσά-- 
μένος βίον ἐχτήσατο.“ ---' »Τὼν δὲ χτενῶν ἁπαλώτεροι 

μέν εἶσιν οἱ λευχοί" ἄβρωμοι γὰρ καὶ εὐκοίλιοι. τῶν δὲ 
μελάνων καὶ πυρρῶν οἱ μείζονες καὶ ἐαριενοὶ εὔστομοι- 
κοινῶς δὲ πάντες εὐστόμαχοι, εὔπεπτοι; εὐκοίλιοι λαμβα- 
γόμενοι μετὰ χυμίνου καὶ πεπέρεως.“ μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν 
χαὶ Ἄρχιππος ἐν ᾿Ιχϑύσιν 

““επάσιν, ἐχίνοις, ἐσχάραις, βελόναις τε τοῖς χτεσίν τε. 
.91,,42 δὲ βάλανοι καλούμεναι, ἀπὸ τῆς. πρὸς τὰς δρυΐνας ὁμοιό- 

᾿ς Ζητος διαφέρουσι παρὰ τοὺς τόπους. αἷ μὲν γὰρ «Αἰγύπτιαι 
χλικεῖδς, ἁπαλαὺ, εὔστομοι, ϑρεπτιχαὶ : πολύχυλοι, οὗ- 
ρητικαὶ, εὐχοίλιοι, αἱ δὲ ἄλλαι ἁλυχώτεραι. τὰ δὲ ὠτία 

δύσπεπτα, τρόφιμα δὲ μᾶλλον τηγανιζόμενα. αὖ δὲ φωλά“ 
δὲς εὔστομοι, βρωμώδεις δὲ καὶ κακόχυλοι." 

41. ,᾿Εχῖνοι δὲ ἁπαλοὶ. μὲν, εὔχυλοι, βρωμώδεις, 
πλήσμιοι, εὔφϑαρτοι, μετὰ δὲ ὀξυμέλιτος λαμβανόμενοι 
καὶ σελίνου χαὶ ἡδυόσμου εὐστόμαχοι γλυκεῖς τε καὶ εὔχυλόοι. 

Ῥ προσηνέστεροι δ᾽ αὐτῶν οἱ ἐρυϑροὶ καὶ οἱ μήλινοι καὶ οὗ 
᾿ παχύτατοι χαὶ οἱ ἐν τῷ δύεσθαι τὴν σάρχα γαλαχτῶδες 

ἀνιέντες. οἱ δὲ περὶ τὴν Κεφαλληνίαν γινόμενοι καὶ περὲ 
τὴν ᾿Ιχαρίαν χαὶ τὸν ᾿Αἀδρίαν, τινὲς αὐτῶν καὶ ὑπόπικροἑ. 
εἰσιν" οἱ ὃ ̓ ἐπὶ τοῦ σχοπέλου τῆς “Σιχελίας κοιλίας λυτι- 

ΧΟ ἡ “Δριστοτέλης δέ φησι τῶν ἐχίνων πλείω γένη εἶναι" 

ἕν μὲν τὸ ἐσϑιόμενον ; ἐν ᾧ τὰ καλούμενά ἐστιν φὰ, ἄλλα 
δὲ δύο, τὸ τὲ τῶν σπατάγγων καὶ τὸ τῶν καλουμένων χοκωνδᾳ φ 

Ἐπ κετανο στ σα 
τῷ 

" 

90 ἢ, ἄβρωμοι Ψ],, ἄβρομοι ἈΌΡ, ᾿ μείζονες] μείζους Ὁ. 
καὶ ἐαρινοὺ ΟΔΒΔΌθΟπα8, καὶ ἐνεάριον Π1ΌΥΪ, πὶδὶ φορά Ῥ καὶ ἐννεάριοι. 

ο΄ Οπιδι (. χοινῶς) κοιφῆ Β. άρχιππος] 146 ν. 80 ο. 

ο΄ σοῖς οπι. Β. χτεοίν) Τιοσοθαΐαν χτένεσιν. χτένεσν Ῥ. χτέσιν Β. 
" 91 ἃ, τόπους 1.. πότους ΡΥ]. ἁλυκώτεραι) ἁλικώτεραι Ῥ, 

ο΄ βρωμώδεις 1,. βρομώδεις ΑΌΡΨ, βρωμώδεις Ψ]1,. βρομώδεις ΟΡ... 
σελίνου] σελήνου Β., εὐστόμαχοι] εὐστόμαχοί τε Β. 

91 Ὁ. παχύτατοι) παχύτεροι Ὁ. τὴν σάρκα δαᾶ. 1,. ὁπι.. ΒΥ, 

᾿ χεφαλληνίαν Ῥ, χεφανληνίαν Ὗ. κεφαληνίαν ἴ, οἵ Ξομν οἰσα, 661- 

᾿ Εἶρ, "Αδρίαν) ἀνδρίαν Β.. ἁδρίαν Ρ. »Αριστοτέλης) Ἡ. Δ. ΤΥ, 
2... 102. εἶναι οὁπι. Β, φὰ Δ. ὠὰ ῬΥΠ, σπατάγγων 

ῬΥΪ,. σπατάνων ΒΟ. ,,Γοἴμ8. ἴοοίϊο ρανίὶμε καὺοξ ὀὐδδαζα,. δὴ γραγ{πε 

σπαράγγων. Ηφδγοίο αμοίοτο βεγίδοπάμηι σπαταγγῶν. «ἀϊξ οπΐηι Σ παν 

ΑὙΘΒΕΝΑΕΒΌΒ. 1]. 414 

ΠΣ 
σαν 
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βρυσῶν. μνημονεύει δὲ καὶ τῶν σπατάγγων ὃ Σώφρων,. 
χαὺ “Ιριστοφάνης. ἐν ᾿Ολχάσιν οὕτως Ἵ ᾿ 

Δάπτοντα, μιστύλλοντα, διαλείχοντά μου 
τὸν χάτω σπατάγγην. ; 

καὶ ᾿Βπίχαρμος δὲ ἐν Ἥβας γάμῳ. περὶ. τῶν ἐχίνων φησὶ 
Καρχίνοι ϑ' ἵχοντ᾽ ἐχῖνοί, ϑ'᾽, οἱ καϑ'᾿ ἁλμυρὰν ἅλα 
ψεῖν μὲν οὐκ ἴσαντι, πεζᾷ δ᾽ ἐμπορεύονται μόνοι. 

Δημήτριος δ᾽ ὃ ΣΣχήψιος ἐν ἕχτῳ καὶ εἰχοστῷ τοῦ Ἴρωι- 
κοῦ διαχόσμου «“άχωνά φησί τινα χκληϑέντα ἐπὶ ϑοίνην 
παρατεϑέντων ἐπὶ τὴν τράπεζαν ϑαλαττίων ἐχίνων ἐπιλα- 
βέσϑαι ἑνὸς, οὐκ εἰδότα τὴν χρῆσιν τοῦ ἐδέσματος, ἀλλ᾽ 
οὐδὲ προσέχοντα τοῖς συνδειπνοῦσι πῶς ἀναλίσχουσιν" ἐν- 
ϑέντα δὲ εἰς τὸ στόμα σὺν τῷ κελύφει βρύκειν τοῖς ὀδοῦσι 
τὸν ἐχῖνον. δυσχρηστούμενον οὖν τῇ βρώσει καὶ οὐ συνιέντα 

τὴν ἀντιτυπίαν τῆς τραχύτητος εἰπεῖν, Ὦ “φάγημα μιαρὸν, 
οὔτε μὴ γνὺν σὲ ἀφέω μαλϑακισϑεὶς οὔτ᾽ αὐὖϑις ἔξει λα- 

βϑιμι. ὅτε δὲ οὗ ἐχῖνοι, λέγω δὲ χαὺ τοὺς χερσαίους καὶ 

τοὺς ϑαλαττίους, χαὶ ἑαυτῶν εἶσι φυλαχτιχοὺ πρὸς τοὺς 

ϑηρῶντας ̓  προβαλλόμενοι τὰς ἀχάνϑας ὥσπερ τι χαρά- 

χῶμα, Ἴων ὃ Χῖος μαρτυρεῖ ἐν Φοίνικι ἢ Καινεῖ λέγων 
οὕτως 

τάγγαι οἱ μεγάλου ἔχίνον οὗ ϑαλάσσιοι.(ς (ἀβαιθΟμ8. [π᾿ Αὐἰβέοίθι 
τι ΠΟ Γ 65. ΠἰΡυὶ σπαταγγίων, 4111 σπατάγγων, Θἀϊέίομο5. γϑέθι 68 σπα- 

τάγων, βρυσῶν ΑΒΟΏΡΥ. βρίσσων Τ, οχ Β451}. οὐπὶ οἀά. νοίο- 

Τί θιι5. Αγ βἐοἐθ] 15, οτῖτι8. ΠΟΣῚ ππθ!ίο 5 βυρσῶν, ἀπὰ5 βρύσσων, βρυτ-- 

τῶν δομποίάθγιϑ. μνημονεύεν δὲ καὶ τῶν Β. Τιοροραίαν μνημο-- 

ψεύεν τῶν. ; σπατνάγγων ΡΥΓ,. σπατάνων ΒΟ. ὃ σώφρων Β. 1,6- 
δοθαίιν καὶ ΞΣώφρων. , 

91 ο. «“Πάπτοντα Ῥοιβοπι5. [ὃ γὉ] δαρδάπτοντα:.  σπατάγγην Ῥ. 
σπαναγγήν, Ψ1,.. οσπατάνην ΒΟ... χκαρκένον ἈΡ, χαρκῖνον Β. χαρκῖνος 
ΥΙ,. δ᾽ ἵκοντ ] γι 9. ἕκοντι, (ϑίκοντυ Β.) ἐχῖνον ἈΒΡ. 
ἔχίνος Ι,. 9) οὗ καϑ'. Τουρία8. ἀρρεπᾷ. δῷ Ὑποοοέ, Ρ. 31. 
τε τοὺ καϑ' Ὑί,. τε χκαϑ'.Ῥ, πεζᾷ. Τουρία5. Γὐθτὶ πεζαὶ. 
ϑοίνην)] ϑοίναν Α. παρατεϑέντων)] πωρωϑέντων Ὁ, , 

91 ἃ. ἀφέω] Αυὲ ἀφῶ δὲ ἀφήσω πον πάπηι. μαλϑαπισϑεὶς 

ΑΒΟ. μαλιασθοας ΡΥΗ." αὖϑις ΟἿ,. αὖτις ΑΡΥ. Μίτναπι 65ὲ 10- 
πἰσὰ ἀφέω 6δἐ αὖτις ἴῃ ΓιΔοοηΐ5 βουποηθῆι 6588. ἢΠαΐα. ες ϑαλατ- 
τίους)] θαλασσίους Β. Φοίνιχι ἢ Καινεῖ Ἰθαϊοοαπιρία5. Τὺ ΥῚ φοι- 

νίκῃ καινῆ. Ὑιᾶο ἘΜ, ᾿. 184 Γ, Αἴρυξαγ Τοηΐα ἰθσ5. ἵπ ἤθμοθι 
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᾿4λλ᾽ ἔν τε χέρσῳ τὰς λέοντος ἤνεσα 
ἢ τὰς ἐχίνου μᾶλλον οἰξυρὰς τέχνας" 

ας ὃς εὖτ᾽ ἂν ἄλλων κρεισσόνων ὁρμὴν μάϑῃ, 
στρόβιλος ἀμφ᾽ ἄκανθαν εἰλίξας δέμας 
κεῖται δακεῖν τε χαὺ ϑιγεῖν ἀμήχανος. 

 ἅά2., Τῶν δὲ λεπάδων (φησὶν ὁ ὃ Δίφιλος) ΨΕῊΝ μέν εἰσι 
ἀὐρω: τινὲς δὲ χαὶ ὀστρέοις ἐοικυῖαι. εἰσὶ δὲ σχληραὶ 

καὶ ὀλιγόχυλοι καὶ οὐχ ἄγαν δριμεῖαι; εὕὔστομοι δὲ χαὶ 
εὐκατέργαστοι » ἑφϑαὶ δὲ ποσῶς ᾿εὔστομοι. αἱ δὲ πίνναι 
οὐρητικαὶ, τρόφιμοι, δύσπεπτοι, δυσανάδοτοι. ἐοίκασι δ᾽ 
αὐταῖς καὶ οἱ χήρυχες. ὧν δὲ μὲν τράχηλοι εὐστόμαχοι, 
δυσκατέργαστοι δέ" διὸ τοῖς ἀσϑενοῦσι τὸν στόμαχον. οἷ- 
κεῖοι" δυσέχκριτοί τε χαὺ μέσως τρόφιμοι. τούτων δ᾽ αἱ 
μήκωνες λεγόμεναι πρὸς τοῖς πυϑμέσιν ἁπαλαὶ, εὔφϑαρτοι. 

διὸ τοῖς τὴν γαστέρα, ἀσϑενοῦσιν οἰχεῖαι. αἱ δὲ πορφύραι 
μεταξὺ πίννης εἰσὶ καὶ κήρυκος" ὧν οἱ μὲν τράχηλοι πολύ- 
χυλοι, εὔστομοι, τὸ δὲ λουτὸν αὐτῶν ἁλυχὸν καὶ γλυχὺ καὶ 
εὐανάδοτον εἰς ἐπίχρασίν τ᾽ ἐπιτήδειόν. τὰ δὲ ὄστρεα γεννᾶς- 
ται μὲν χαὶ ἐν ποταμοῖς καὶ ἐν λίμναις χαὶ ἐν ϑαλάσσῃ. 

χράτιστα δὲ τὰ ϑαλάττια, ὅταν λίμνη ἢ ποταμὸς παρακέη- 

ται" γίνεται γὰρ εὐχυλα καὶ μείξονα καὶ γλυκύτερα. τὰ δὲ 

πρὸς ἡἠόσι καὶ πέτραις ἰλύος καὶ ὕδατος ἀμιγῆ μιχρὰ, σχλη- 

ρὰ, δηχτικά. τὰ δὲ ἐαρινὰ ὄστρεα χαὶ τὰ χατὰ τὴν τοῦ 

ϑέρους ἀρχὴν κρείσσονα, πλήρη; ϑαλασσίζοντα. μετὰ γλυ- 
κύτητος, εὐστύμαχα, εὐέχχριτα. τὰ "" συνεψόμενα μαλάχῃ 

ῬΓΟΥ ΘΓ 15 Ψ, 68, ν. 140, οἐ ἄπο Ῥοβέγοτη! γΘΥΒ5. 8 ΡΙαέατοῃο 
Μορα]. Ρ' 971 ἢ. 

91 6. Ψ. 3. κρεισσόνων δρμὴν] θηρίων ὃς μὴν (516) Ζδποβίιθβ: 
ἀπᾶρ ϑηρίων ὀσμὴν ἀοἄοιιπέ Β8511, δὲ 1. Ψν. 4. ἀμφ᾽ ἄκανθαν 

ἀμφάκανθαν Ῥ, ἀμφάγανθον ϑαϊπιᾶδίι5 Δα ἃγᾶπι Ποβίφαδο μ, 133. 
ἑλίξας δὲ μὲν χκεῖταν 6Χ ἢΟΟ νϑῦϑι βιιρουοδέ ἴπ ἴοθοὺ ἰδ66)0Ὸ ὨΐοΡΈ- 

πἰαπΙ ῬΓΌΥΘΓΡ. ὙΠ], 859. Ρ. 2417. φυοά νἱᾶϊε ψα]οκοπαγβ δά ΡΠ06-- 
π155. Ρ. 407. ν. 5. ϑιγεῖν] οι θαίαν ϑέγειν. ῬΙπέαγοδαβ. δέ 

Ζεποθίυβ ϑίγειν τὲ χαὶ δακεῖν. δακεῖνται καὶ ϑίγειν Β. σκληραὶ) 

χαὶ οπληραὶ Β. εὔστομοι δὲ καὶ] εὔστομοί τε καὶ Β΄. εὔστομοί τὲ 

καὶ δυσχατέργαστοι" ἑφϑαὶ δὲ ποσῶς εὐστόμαχοι Οοτδῦς δᾶ Χροηδογᾶ- 

ἐεπὶ Ρ. 137. 

91 [. καὶ κήρυχος Β. Τιοποθαίαν καὶ τοῦ κήρυχος. ἐπίχρασιν} 
ἐπίχρισιν Β. ᾿ 

»ὦ». "ἴων 
Χχ- 
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ἢ λαπάϑῳ ἢ; ἀὐϑύξων, ἢ καϑ' αὑτὰ, 5" εὖ- 
κοίλια.“ 

ν 43, πὐέϑοις δ᾽ ὃ “4ϑηναῖος ἐν τῷ περὶ ̓ἐδεστῶν 
φησιν » Οστρεα καὶ κόγχαι χαὺ μύες καὶ τὰ ὅμοια τὴν 
μὲν σάρχα δυσχατέργαστά ἐστι διὸ τὴν ὑγρότητα τὴν ἐν 
αὐτοῖς ἁλυχήν. διόπερ ὠμὰ μὲν ̓ ἐσϑιόμενα κοιλίας ἐστὶν 
ὑπακτικὰ διὰ τὴν ἁλυχότητα; τὰ δὲ ἑψόμενα ἀφίησιν ἤτοι 

πᾶσαν 2) τὴν πλείστην" ἅλμην. εἰς τὴν συνέψουσαν αὑτὴν 
ὑγρότητα. διόπερ αἱ μὲν ὑγρότητες ἐν αἷς ἂν ἑψηϑῇ τί 
τῶν. ὀστρέων 'ταραχτικαὺ καὶ ὑπαχτιχαὺ χοιλίας εἰσὶν, α 
δὲ σάρχες τῶν ἑψομένων ὀστρέων ψόφους ποιοῦσιν ἐστεέρη- 

ο μέναι τῶν ὑγρῶν. τὰ δὲ ὀπτὰ τῶν ὀστρέων ᾿ ἐάν τις αὐτὰ 

χαλῶς ὀπτήσῃ, ἁλυποτάτην ἔχει διάϑεσιν" πεπύρωται γάρ. 

διὸ οὐχ ὁμοίως τοῖς ὠμοῖς ἐστι δύσπεπτα καὺ τὰς ὑγρό- 
τητας ἕν αὑτοῖς ἔχει χατεξηραμμένας, δι᾿ ὧν ἔχλυτος ἡ 
κοιλία γίνεται. τροφήν 'τὲ δίδωσιν "ὑγράν τὸ χαὺὶ δύσπεπτον 
ἅπαν ὕστρεον, χαὺ πρὸς τὰς οὐρήσεις ἐστὶν οὐχ εὔοδα. 
ἀχαλήφη. δὲ καὶ ἐχίνων. φὰ χαὶ τὰ τοιαῦτα τροφὴν μὲν 
δίδωσιν ὑγρὰν ἶν μβιρὰν, τῆς δὲ χοιλίας ἐστὲ λυτικὰ καὶ 

οὐρήσεως κινητικά." 
44, Νίκανδρος δ᾽ ὁ Κολοφώνιος ἐν Τεωργικοῖς τάδε 

τῶν ὀστρέων χαταλέγει 
ἃ ᾿Ηὲ καὶ ὄστρεα τόσσα βυϑοὺς ἅτε βόσχεται ἅλμης, 

γῃρῖται στρόμβοί τε πελωριάδες τὲ μύες τε, 

τ γλίσχραι τ΄ ἀλλὰ σύνες τε καὶ αὐτῆς φωλεὰ πίνγης. 
καὶ ᾿ἀρχέστρατος δ᾽ ἐν Γαστρονομίᾳ φησὶ 

Τοὺς μῦς «Αἶνος ἔχει μεγάλους, ὕστρεια δ᾽ [Ἄβυδος, 
τὰς ἄρχτους Πάριον, τοὺς δὲ χτένας ἡ Μουτιλήνη" 

92 ἃ. ἢ χκαϑ'] ἢ καὶ καϑ' (ον αδβ δα Χοποογδέθπι ρ. 148, 
92 νυ. ἁλυκὴ»} ἁλικὴν Β. ὀστρέων ΑΒΟΡΥΨ. ὀστρείων Β.451].1,. 
᾿ἑψομένων ΑΟ. ὀψομένων Β. ἑψημένων ῬΨΤ.. 

92 ὁ. κατεξηραμμένας) χατεξηραμένας ΒΒ. κατεξηραμμένους Ὁ. κατε- 

ξηρασμένας ῬΪω. χατεξηραιμένας Ψ, Νίκανδρος) Εταρπι. 1ὅ. Ρ. 283, 

92 ἃ. Υ. 2. πελωριάδες] πελωρίδες ΑΒΡ, Υ, 3. γλίσχραι ταλλα- 
συνες] γλίσχραν τελλιναί τε Οαϑαυθοπι5, γλίοχραι τ᾽ ἀλλασύνες Ὁ. 
φωλεὰ φωλεσι Β. ΑΥομοβίγαί ν, 1. ζνος] ϑ᾽ ἡ αἷνος ΔΒΡ, ἢ 
αἶνος Ὁ. ὄστρεια] ὄστρεα ΑΒΟΡ. Ψ. 2. τὰς ἄρχτους) τοὺς 
ἄρκτους Ο 6ο( Οαβαυθοπίδηϊ. ἹΜυτιλήνη}] δον απιγ ἡ7τυλήνη- 
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πλείστους δ᾽ ᾿Δμβραχία παρέχει, χαὶ ἄπλατα μετ᾽ 

᾿ αὐτῶν" ΕἸ 

Μεσσήνῃ δὲ πελωριάδας στενοπορϑμίδι κόγχας" 
χὰν ᾿Εφέσῳ λήψει τὰς λείας οὔ τι πονηράς" 

ῥ6 οὐ α τήϑεα Καλχηδὼν » τοὺς χήρυχας δ᾽ ἐπιτρίψαι 
ὁ Ζεὺς, τούς τϑ8 ϑαλασσογενεῖς χαὶ τοὺς. ἀγοραίους, 

πλὴν ἑνὸς ἀνθρώπου" κεῖνος δέ μοε ἐστὶν ἑταῖους, 

““έσβον ἐριστάφυλον. ναίων, “4γάϑων δὲ χαλεῖται. 
χαὺ (Φιλύλλιος δὲ 2) ὅστις ἐστὶν ὁ ποιήσας τὰς Πόλεις φησὶ 

Χήμας ̓  ἀρ αλβ σωλῆνας, μῦς, πίννας, χτένας ἐκ 
Ν , Μυτιλήνης. γὸ 

ὄστρεια δὲ μόνως οὕτως ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι. Κρατῖνος ἡΔρχί- 
ἔ λόχοις »Πίννῃσι χαὺ ὀστρείοισιν ὁμοίη. Ἔχ ᾿δπίχαρμος 

ἐν “Ηβας γάμῳ » ̓Ὄστρεια. συμπεφυχότα."" ὕστρεον. δὲ ὡς 
ὄρνεον. Πλάτων ἐν Φαίδρῳ » θστρέου τρόπον (φησὶ δε- 
δεσμευμένοι. “ χαὶ ἐν Τιμαίῳ Τὺ τῶν ὀστρέωγ', γένος 
συμπάντων." ἐν δὲ τῷ τῆς Πολιτείας δεχάτῳ ὕστρειξ ξίστε 

»Ξμπεφυχέναι ὕστρειά τὲ χαὶ φυχία.““ αἱ δὲ πεῖ ὡρίδες 

ὠνομάσϑησαν παρὰ τὸ πελώριον. μεῖζον γάρ, ἐστι χήμης 

93 καὶ “παρηλλαγμένον. “Ἵριστοτέλης δέ φησι καὶ ἐν ἄμμῳ 
αὑτὰς χϑεάθιας τῶν δὲ χημῶν͵ αὐήμολῆ Ἴων ιὃ Χῖος 

γ. 3. ἄπλατα] ἅπλατα ΨΙ,. ἅπλάτα Ῥ, Ῥοβέ, μετ᾽ αὐτῶν ν ἱπᾶϊ- 
οἂνϊ Ἰαουπαπι, [πὉ 5βοτρέυσπι πλεῖστα δ᾽ ἀμβρακία παρέχει. χόγχας δ᾽ 
ἔν ἐφέσῳ. λήψη τὰς λείάς οὔτυ οηρε κι - ΟὟ, 4, μεσσήνη ΒΡ. Ἁεοήν;; 

ἐν τὰ πελωριάδας Ὑ. πολ δ άδιως Δ.’ 'πελωρίδας Ῥ, πελωριάδες μ΄ 
στενοπορϑμίδι] στενοπορϑμίδαν ἘΡῚ κόγχας ̓ΑΡΥ͂. χόγχαι Υ 

92 6: Ψ. ὅ. λήψει ἌΒΌΡ, λήψη ΠΩ λείας ΑΒΟ, ζΖείας: Ῥ. 

χίμας. Ὗ. χήμας Τ,- Μυτιλήνης θαϊ οχ Ρ. 86 6..ὄ ᾿οποθαΐας. 2Π- 
ϑύμνης. ὄστρεια δὲ ὙΙ,. ὄστρεω δὲ ΛΟ. Ἰρατῖνος] Ῥ. 80 6. 

᾿Αρχιλόχοις] ἀρχίλοχος Β. ἀστρείοισι»] ὑστρείησιν Ῥ- 
92 ἢ γάμῳ] Τιοροθαίαν γώμοις. ᾿ συμπεφυχότα 1 συμμεμῦυ-- 

κότα ν. 88 ἅ. Φαίδρῳ] Ῥ. 250 6. δεδεσμευμένον ΑΒΟΌ. δεδε- 
σμένον ΨῈ,. δεδεγμένον Ῥ, καὶ ἐν ΑΒ. χαὺ ἐν τῷ ΡΨΠ,, Τιμαίῳ] 

Ρ, 92 Ρ. ἐχϑύων ἔϑνος καὺ τὸ τῶν ὀστρέων. ξυναπάντων τε ὅσα ἔνυδρα 
γέγονε. . Πολιτείας δεκάτῳ] Ῥ. 681 ἃ, ὄστρεια} ϑουιθοραξων 

ὄστρεα. . Συμπεφυχέναι) προσπεφυκέναι ῬΊ]αίο. ὀότρειά τε 'Ῥ. 
ὄστριά τε Α. ὄστρείσι τε Β. ὄστρεώ τε Ν',... φυκία ΑΒΡ, φυκίας Ψ1.. 

μξῖξον ϑοῃνν οῖρα.. οαϊεῖο. μείζων ῬΎΓΠ, 
98. ἃ. ᾿Αἀριστοτέλης) ὙΙάοίαν δὰ Η- Α. ν΄. 13, 8. Ρ.208. 5ρούέατε 
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ἐν ᾿Επιδημίαις. καὶ ἴσως οὕτως ὠνόμασται τὰ χογχύλια 
παρὰ τὸ χεχηνέναι. 

45. Περὶ δὲ τῶν κατὰ τὴν ᾿Ινδικὴν γινομένων. ὀστρέων, 
οὐ γὰρ ἄκαιρον χκαὺ τούτων μνησϑῆναι διὰ τὴν τῶν μαργα- 
ριτῶν χρῆσιν, Θεόφραστος μὲν ἔν τῷ περὶ λίϑων γράφει. 
οὕτως Τῶν ϑαυμαζομένων δὲ λίϑων ἐστὶ καὶ ὁ μαργα- 
ρίτης, καλούμενος διαφανὴς μὲν τῇ φύσει" ποιοῦσι δ᾽ ἐξ 

αὐτοῦ τοὺς πολυτελεῖς ὅρμους. γίνεται δὲ ἐν ὁστρέῳ τινὶ 

παραπλησίῳ ταῖς πίνναις, πλὴν ἐλάττονι. μέγεϑος δὲ ἡλίο 

χον ἰχϑύος ὀφθαλμὸς εὐμεγέϑης. « ᾿γδροσϑένης δ᾽ ἐν τῷ 

τῆς Ἰνδικῆς Περίπλῳ γράφει οὕτως Τῶν δὲ στρόμβων 

καὺ χοιρίνων χαὶ τῶν λοιπῶν κογχυλίων ποικίλαι αἱ ἰδέαι 
χαὺ" πολὺ διάφοροι τῶν παρ᾽ ἡμῖν, γίνονται δὲ πορφύραξ ᾿ 
χαὶ ὀστρέων. πολὺ πλῆϑος τῶν λοιπῶν" ἕν δὲ ἴδιον, Ὁ 
καλοῦσιν ἐχεῖγοι βέρβερι, ἐξ οὗ ἢ μαργαρῖτις λίϑος γίνεται. 
αὕτη. δ᾽ ἐστὺ πολυτελὴς κατὰ τὴν “σίαν, καὶ πωλεῖται 

περὶ Πέρσας τὲ καὶ τοὺς ἄνω τόπους πρὸς χρυσίον. ἔστι 
δ᾽ ἡ μὲν τοῦ ὀστρέου ὄψις. παραπλησία τῷ χτενὶ, οὐ 
διέγλυπται δὲ, ἀλλὰ λεῖον τὸ ὄστρακον ἔχει χαὶ δασύ. οὐδὲ 
ὦτω ἔχει δύο ὥσπερ ὃ δτεὶς, ἀλλὰ ἕν. ἡ δὲ λίϑος γίνεται 

ἕν τῇ σαρκὶ τοῦ ὑστρέου, ὥσπερ ἐν τοῖς ὑείοις ἢ χάλαζα: 
χαὺ ἔστιν ἡ μὲν χρυσοειδὴς σφόδρα, ὥστε μὴ ὁφδίως δια- 
γνῶναι, ὅταν παρατεϑ παρὰ τὸ χρυσίον, ἢ δὲ ἄργυροει- 
δὴς; ἢ δὲ τελέως λευχὴ,. ὁμοία τοῖς ὀφϑϑαλμοῖς τῶν ἰχϑύων."" 

Χάρης δ᾽ ὃ Μυτιληναῖος ἐν ἑβδόμῃ, τῶν. περὶ “ἀλέξανδρον 

ἱστοριῶν φησι »Θηρεύεται. δὲ χατὰ τὴν ᾿Ινδικὴν ϑάλασσαν, 
ὡσαύτως δὲ χαὶ χατὰ τὴν “Ἀρμενίαν καὶ Περσικὴν. χαὶ 
“Σουσιανὴν καὶ Βαβυλωνίαν, παρόμοιον, ὑστρέῳ" τὸ δ᾽ ἐστὶν 
ἁδρὸν χαὶ πρόμηκες, ἸΝ ἐν αὑτῷ ἀδρεο καὶ μεγάλην καὶ 

περὶ λίϑων) τὐϑὰς 80. Ῥ. 6098. πλὴν .τ εὐμεγέθης ΟΠ]. 
ὙΠΘΟΡἨΓαβέυ5. 

93 Β. Περίπλῳ] πκε υϑὴδ πμράπλῳ. Οὐπῇ, δᾶ ΥἹ, ν. 20 ο, 
χοιρίνων ΑΒ. χοιρίων  ῬΎΤ,. πουκίλαν αἱ ἐδέαι Οονα ὅδ. α 

- ποιχίλαν ἡδεῖαν Εἰ Υ], πορφύραι καὶ Β. πορφύραν τε καὶ ὨΡ. 1,6ρ6- 
θαΐων πορφύρα τὲ καὶ» ἡ μαργαρῦτις] ἣ μαργαρίτης Ὁ. χατὰ] 

μετὰ ΒΡ. περὶ) παρὰ 6. δ᾽ ἡ οπι. Β. 
98 ὦ. οὐ διέγλυπται] Ἐπέρεμίαβ Ρ. 759, 51. γίνεται] γίνεταν 

χαὶ Ὁ. ὑδίοις Ο. συείοις Ἅ.. ουΐοις ἈΡ, ἑβδόμῃ] ἑβδόμῳ Β. 
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λευκὴν, εὐωδὴ σφόδρα. ἐξ ὧν ἐξαιροῦντες ὀστῶ λευχὰ προσ- 
αγορεύουσι μὲν μαργαρίτας δ κατασχευάζουσι δ᾽ ἐξ αὐτῶν 
ὁρμίσχους τε χαὶ ψέλια περὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας" 

περὶ εἰ σπουδάζουσι χαὶ Πέρσαι καὶ Πηδοι καὶ πάντες 
᾿Ασιανοὶ πολὺ μᾶλλον τῶν ἐκ χρυσίου “γεγενημένων. Ρ 

46. ᾿Ισίδωρος ΔΊΔΩ “Χαρακηνὸς ἐν τῷ τῆς Παρϑίας 

“Περιυηγητικῷ χατὰ τὸ Περσικὸν πέλαγος νῆσον φησιν εἰναν 
τινα ἔνϑα πλείστην ἐμρλλήνν των εὑρίσκεσϑαι. διόπερ σχε- 
δίας καλαμίνας πέριξ εἰναι τῆς νήσου, ἐξ ὧν χδύ  λυμεο 

γοὺς εἰς τὴν ϑάλασσαν ἐπ᾿ ὀργυιὼς εἴκοσιν ἀναφέρειν 
δυτλοῦς κόγχους. φασὶ δ᾽ ὅταν βρονταὶ συνεχεῖς ὦσι χαὺ 
ὕμβρων ἐχχύσεις, τότε μᾶλλον τὴν πίνναν χύειν, χαὶ πλεί- 
στην γίγνεσθαι. μαργαρῖτιν χαὶ εὐμεγέϑη. τοῦ δὲ γειμῶνος 
εἰς τὰς ἐμβυϑίους ϑαλάμας δύνειν εἰώϑασιν αἵ πίνναι" 

ἔ ϑέρους δὲ τὰς μὲν γύχτας χεχήνασι. διανηχόμεναι ̓  ἡμέρας 

δὲ μύουσιν. ὅσαι δ᾽ ἂν πέτραις ἢ σπιλάσι προσφυῶσι 

ῥιζοβολοῦσι, χἀνταῦϑα ἐνοῦσαι τὴν μαργαρῖτιν γενγῶσι» 
ζωογονοῦνται δὲ καὶ τρέξονται διὰ τοῦ προσπεφυχότος τῇ 
σαρκὶ μέρους. τοῦτο δὲ συμπέφυχε τῷ τοῦ κὐγχοὺ στό- 
ματι, χηλὰς ἔχον χαὶ νομὴν εἰσφέρον. ὃ δὴ ἐστιν ἐοιχὸς 
καρχίνῳ μικρῷ, καλούμενον πιννοιύλ αξ. διήχει δ᾽ ἐκ τού- 
του ἡ σὰρξ μέχρι μέσου τοῦ χόγχου οἱονεὶ ῥίζα, “παρ᾽ ἣν 
ἣ μαργαρῖτις γεννωμένη αὔξεται διὰ τοῦ στερεοῦ τῆς "ύγχης 
καὶ τρέφεται ὅσον ἂν ἢ προσπεφυχυῖα χρόνον. ἐπειδὰν δὲ 

' 94 παρὰ τὴν ἔκφυσιν. ὑποδυομένη ἡ σὰρξ χαὶ μαλαχῶς ἔν- 

τέμνουσα χωρίσῃ τὴν μαργαρῖτιν᾽ ἀπὸ τοῦ χόγχου, ἀμπέ- 
χουσα μὲν οὐχέτι τρέφει, λειοτέραν δ᾽ αὐτὴν χαὺ διαυγε-" 
στέραν ποιεῖ χαὶ καϑᾳρωτέραν. ἡ μὲν οὖν ἐμβύϑιος πίννα 
διαυγεστάτην͵ ποιεῖ χαὶ χκαϑαρωτάτην χαὶ μεγάλην γεννῷ 
μαργαρῖτιν, ἡ δὲ ἐπιπολάζουσα καὶ ἀνωφερὴς διὰ τὸ ὑπὸ 
τοῦ ἡλίου ἀχτινοβολεῖσϑεαι δύσχρους χαὶ ἥσσων. κι)δυνεύ: 
οὐσι δ᾽ οἱ ϑηρῶντες τοὺς μαργαρίτας, ὅταν εἰς χεχηνόταω 

93 ἅ. μαργαρίτας Β: μεσ οθαίατ μαργαρίτην. ψέλια Ῥ. ἘΠΕ σίας 
ψέλλια. σπουδάζουσι χαὶ Β. Τιοροθαία σπουδάζουσιν οἵ. 

93 6. γίγνεσθαῦ γίνεσϑαι ΒΡ. ϑαλάμπας ΑΌ. ϑαλάσσας ῬΥ͂Τ,. 
93 Γ, δ᾽ ἂν] δ᾽ ἐν Β’΄ γεννωμένη} "γινομένη Β.. 

94 ἃ. χωρίσῃ χωρήσῃ Ὁ. 65 ἀμπέχουσα οπι. ΘρΙζοπΊδ. 
ὥνδς σὰ ἡ Β. Τιερευδέιι καϑάρωτέραν. ὑπὸ] ἀπὸ Β. 
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φιρὰ,. ν᾿ Εψ 
χόγχον χατ᾽ εὐϑὺ ἐχτείνωσι τὴν χεῖρα" ̓μύει γὰρ τότε, χαὶ. 
πολλάκις οἱ δάχτυλοι αὐτῶν , ἀποπρίονται". ἔνιοι δὲ χαὺ 
παραχρῆμα ἀποϑνήσκουσιν. ὅσοι δ᾽ ἂν ἐχ πλαγίου ὑπο- 

ϑέντες τὴν χεῖρα τύχωσι, ῥᾳδίως τοὺς χόγχους ἀπὸ τοῦ 
λίϑου ἀποσπῶσιν.““ μαράγδων δὲ μνημονεύει ἹΜένανδρος 
ἐν ΤΠαιδίῳ ἣ 

ἹΜάραγδον εἶναι ταῦτ᾽ ἔδει χαὶ “άρδια.. 
ἄνευ δὲ τοῦ σ λεχτέον. παρὰ γὰρ τὸ Ἀφρβδίρων ὠγόμα- 
σται τῷ διαυγὴς ὑπάρχειν. 

47. Μετὰ ταῦτα περιηνέχϑησαν πίνακες ἔχοντες τῶν 

ἐξ ὕδατος κρεῶν πολλὰ, πόδας χαὶ κεραλὰς χαὶ ὠτία χαὶ 

σιαγόνας, ἔτε δὲ χαὶ χορδὰς χαὶ κοιλίας καὶ γλώσσας, 

ἃ 

6 

ὥσπερ ἔϑος ἐστὶν ἐν τοῖς χατὰ τὴν ᾿““λεξάνδρειαν λεγομέ- 

ψοις ἑφρϑοπωλίοις, εἴρηται γὰρ, Οὐλπιανὲ, χαὶ τὸ ἑφϑὸο- 

πώλιον παρὰ Ποσειδίππῳ ἐν Παιδίῳ. καὶ πάλιν ξητούν- 
των τοὺς ὀνομόσαντάς τι τούτων ὃ μέν τις ἔλεγε, - Τῶν 
ἐδωδίμων κοιλιῶν μνημονεύει “Αἰριστοφάνης ἐν ᾿Ἱππεῦσι 

» Φήσω σε ἀδεκατεύτους κοιλίας πωλεῖν.“ καὶ ἑξῆς 
Τί μ᾽ ὠγάϑ'᾽ οὐ πλύνειν ἐᾷς τὰς κοιλίας 
πωλεῖν τε τοὺς ἀλλᾶντας, ἀλλὰ χαταγελᾷς; 

χαὶ πάλιν 
᾿Εγὼ δέ γ᾽ ἤνυστρον βοὸς καὶ κοιλίαν ὑείαν. 
καταβροχϑίσας, κατ᾽ ἐχπιὼν τὸν ζωμὸν ἀναπόνιπτος 

λαρυγγιῶ τοὺς ῥήτορας καὶ ΝΝικίαν ταράξω. 
καὺ πάλιν 

Ἡ δ᾽ ᾿Οβριμοπάτρα γ᾽ ἑφϑὸν ἐκ ζωμοῦ χρέας 

94 ". ἄπαμῤυεὶ Ρ, 132. παιδίῳ Ῥ οὐ Οδβδιθοητῖιβ, πεδίῳ 
ΨΙ,, πεδία Β. 

94 ς, υκΆδας ἀξτενα ΒΡ, Τιοροθδέαν παρηνέχϑησαν. ἔφϑοπω-- 

λίοις ΑΒ. ἑφϑοπώλοις. ΡΥ]. Ῥοϑὲ ἑφϑοπώλιον 515 ρογδὶξ Ο, ὅτε 
τὴν σιαγόνα --. (94 [Ὁ ποσειδίππῳ Ο. ϑοιϊθοθαΐαν Ποσιδίππῳ. 

; αν 
παιδίῳ ΑΒ οἐ σαβαυθοπίδηϊ. πεδίῳ Ψ1,. πεδίῳ Ῥ. 

94 4. Φήσω] Ψ, 300. αὶ φανῶ, ἀδεχατεύτους] αἱ δὲ πκατεύ- 
τους Β, τί μ᾽ Υ. 160. ᾿γάϑ)] ἀγαϑὲ ΑΒΡ. Ἔχὼ)] Υ. 8356. 

δέ γ᾽ ἤνυστρον) δ᾽ ἤνυστραν Α. δὲ ἠνύστραν Ῥ. δὲ κνύστραν Β. 
ὑείαν ΑὐἸβίονῃαπθβ. ὑίνην ΒΡ, ὑείνην: Ὑ Εν ἀναπόνιπτος] 

ἀπόνιπτος ΒΡ 

94 ο. Ἢ δῚ Μ-: 1178. "᾿Οβριμοπάτρα] ὀβριμοπάτραν Β.. 
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καὶ χόλιχος ἠνύστρου τε καὶ γαστρὸς τόμον. 
σιαγόνος δὲ Κρατῖνος 1]λούτοις ,.,Περὶ σιαγόνος βοείας 

, Η - 3 ΓΑ ,ὕ ι 

μαχόμενος.“ χαὺ “Σοφοκλῆς ““μύχῳ »“Σιαγόνας τε δὴ μαλ- 
ϑαχὰς τίϑησι." Πλάτων δ᾽ ἐν Τιμαίῳ γράφει »Καὶ τὰς 

σιαγόνας ἄκρας αὐτοῖς συνέδησεν ὑπὸ τὴν ̓ φύσιν τοῦ προσ- 
που.“ καὶ «Ξενοφῶν ἐν τῷ περὶ ἱππιχῆς »»Σιαγόνα μι- 

Ὑ χρὰν συνεσταλμένην.“ οἱ δὲ διὰ τοῦ υ στοιχείου ἐκφέροντες 

χατ΄ ἀναλογίαν λέγουσιν ἀπὸ τοῦ ὑός. χορδῶν τε μέμνη- 
ται Ἐπίχαρμος, ἅς ὁρύας ὀνομάζει, ἐπιγράψας τι χαὶ τῶν 
δραμάτων. ᾿Ορύαν. ᾿Αριστοφάνης ᾿δ᾽ ἐν Νεφέλαις ,, Ἔχ μου 

χορδὴν τοῖς φροντισταῖς παραϑέντων“ Κρατῖνος ἐν “Πυτίνῃ 
Ὡς λεπτὸς, ἢ δ᾽ ὃς, ἔσϑ᾽ ὃ τῆς χορδῆς τόμος. 

χαὶ Εὔπολις ἐν Αἰξίν. Ἄἄλεξις δ᾽ ἐν «“Τευκαδίᾳ 1 ἢ “]ραπέταις 

υ Χορδαρίου τόμος ἧκε χαὶ περίχομμά τι." Ἀντιφάνης ἐν 

Τάμοις ,᾿ Εχτεμὼν χορδῆς μεσαῖον. 
48. Ποδῶν δὲ καὶ ὠτίων ἔτι. δὲ ῥύγχους ᾿ἅλεξις ἐν 

Ε ΚοσΣ ἢ Φαρμαχοπώλῃ" τὸ δὲ μαρτύριον ὀλίγον ὕστε- 
ρον ἐχϑήσομαι, πολλὰ ἔχον τῶν ζητουμένων ὀνομάτων. 
Θεόφιλος Παγκρατιαστῇ 

: ᾿Ερϑῶν μὲν σχεδὸν 
τρεῖς μνᾶς. Β. λέγ᾽ ἄλλο. ᾿4. ῥυγχίον, χωλῆν, πόδας 

«Σοφοχλὴς} Αρυάᾶ ΚΡ ΤΥ ἐβδα ΒΌΡΒΟΟΙΘΟ Ρ. 7939. τ Σια-: 
γόνας)] ῬοΥΒοΟπαΒ. Σιαγόνας τε μαλϑαχὰς τίϑησι δή. τε δὴ ΡΥΠ,. 
δὲ δὴ δομτνοῖθη, οαϊέϊο. Τλάτων} πλάτωνος Ξ' Τιμαίῳ] Ῥ. 
78. ἃ. περὶ ἱππικῆς} 1, 8. μικρὰν ΑΒ οὲ. σαβαιυθοηίδηϊ. 
μακρὰν ὟἹ,. 

94 ἢ, οἱ δὲ διὰ ΑΒ. οὗ δὲ συαγόνα διὰ ῬΥΤ,. οἱ δὲ δαχόνα διὰ 
- Οαδαυθοπυβ 6Χ δριίομιθ. ἴθ Ὁ δέτίρεμ, ὅτι τὴν. σιαγόνα ὑαγόνα τιγὲς 

φασὶ διὰ τοῦ υ στοιχείου κατὰ ἀναλογίαν ἀπὸ τοῦ ὕειν. Ἐοτπιᾶπι ὑαγόνα 

χηθιποσδέ Ἐϊιυϑέδεμιι5 Ρ. 842, 52. ὀρύας) Ἐπιβέαίῃϊα5 Ρ.. 191, 

21. δ᾽ ἐν Β. δ᾽ οπι. ΡΥ... Νεφέλαι] ν. 455:.0-Όο. Ἔκ μου] 

ἐκ ᾽μοῦ Ψ. ἐκ μοῦ ΡΙ,. πυτίνῃ ῬΠ,, πυτίῃ Ν. ἔσθ᾽ ἐστὶν Β.. 

«Δευκαδίᾳ] λυκαδία Β. 

θῦ ἃ. «Χορδαρίου) καὶ χορδαρίου ΝΘ μΘΚαπ5 δα Μίεπαπᾶγ. Ρ..180, 
ἧκε] ΤΥ ἧκεν. περίκομμά τὸ Οαϑαυθοπαβ, Εὐθγὶ σπερίκομ-- 

ματίων. μέσαιον. Ποδῶν δὲ 1,. μέσαιον ποδῶν τε ΑΒΌΨ, μέσαιον 

ἴῃ μεσαῖον τηπέαν!. μεσαῖον ϑυννάδος αἰχῖέ Απέϊρμαποα ὙΠ. Ρ. 803 ἢ 
ῥύγχους 1,. ῥάγχους ΒΡΥ, ἐν Τὶ. δ᾽ ἐν ΑΒΡΥ. Κρα- 

τεύᾳ (αβαιθοηιιϑ. Εϊδτὶ κρατίᾳ. ὕστερον} Ρ. 1078. κωλὴν) 
ΕΛθεῚ κωλὴν. 



218. Φ' 

Ὀ τέτταρας ὑείους. Β. ᾿Ἡράχλεις. «4. βοὸς δὲ τρεῖς. 
᾿Αἰναξίλας Μαχγείροις 

Τῶν «Τσχύλου πολὺ μᾶλλον εἶναί μοι δοκεῖ 
ἐχϑύδι᾿ ὀπτᾶν, Β. τί σὺ λέγεις ἰχϑύδια; 
συσσίτιον μέλλεις νοσηλεύειν. ὅσον 
ἀχροκώλι᾽ ἕψειν ἈΞ ῥύγχη ; πύδας. 

Αναξίλας δ᾽ ἐν Κίρκῃ »»δεινὸν μὲν γὰρ ἔχονθ᾽ ὑὸς ῥύγχος, 
ω φίλε Κινησία. “ καὶ ἐν Καλυψοῖ ; 

. “Ῥύγχος φορῶν ὕειον ἠσϑύμην τότε, 
ὠτάρια δ᾽ ὠνόμασε χαὶ ᾿Ἱναξανδρίδης ἐν ὩΣατύρῳ. ᾿άξιό-, 
γικος δ᾽ ἐν «Χαλκιδικῷ φησε δὴν 

Ζωμὸν ποιῶ 
ϑερμὸν ἰχϑὺν ἐπαναπλάττων, ἡμίβρωτα λείψανα 
συντιϑεὶς, οἴονται ἄνω ἑτεράλιχα σιλφίῳ 
σφενδονῶν, ἀλλᾶντω τέμνω, παραφέρω χορδῆς τόμον, 
ῥύγχος εἰς ὕξος πιέζων, ὥστε πάντας ὁμολογεῖν. 
τῶν γάμων χρείττω γεγονέναι τὴν ἕωλον ἡμέραν. 

ὰ “Ἱριστοφάνης Προαγῶννυ 

᾿Ἐγευσάμην χορδὴς ὃ δύστηνος κύων", 
πῶς εἰσίδω ῥύγχος ὥστε ὦ 

Φερεχράτης. “Τήροις 
Ὡς οὐχὶ τουτὶ ῥύγχος ἀτεχνῶς ἔσϑ᾽ ὑός. πρὰ 

καὶ τόπος δέ τις οὕτω χαλεῖται “Ῥύγχος περὶ Στράτον τῆς 
«Αἰτωλίας, ὥς φησι Πολύβιος ἐν ἕκτῃ τῶν ἱστοριῶν. “Στησίχο- 

98 Β. ἕψειν Κ᾽ ῥύγχη. ᾿μορεθαίατ ἑψεῖν ἔστιν ῥύγχη. ἔστε οἵα, ΒΡ, 
ῥύγχη, πόδας] ὀύγχη καὶ πόδας Οδβδυθοπιιβ. ῥύγχος 1. 

ὑάγχος ΒΡΥ.. Καλυψοῖ Θαϑαυθοπιβ. χαμψοὶ ΡΎΤΩ. κομψοῦ Β. [π 

Ἁ χαλυψοῦ ἰέξα Θχαταΐαπη 6558 αἱό ϑοιινν οῖρ ιν ἂς Ρῖο χαμψοῦ ἀδοῖρι 
Ῥοϑϑϊς. 

95 6. σατύρῳ ῬΨΗ. Ἰρρῳ Δ, σατήρῳ Β, “Καλκιδικῷ Ἠδετα- ὦ 

Θέ μυ5105. Πἰ ΤΙ Χαλκίδι. ᾿ Ψ. 1. Ζωμὸν ἀδιῶ (αϑδῦΡοπαβ. δεῖ 
ζωμοποιῶ. ν. 3. γεΥθ5 ἀδργανυδέϊβ οὐονταιανωετεράλικα Μ18Π 
Ῥγδθϑιαῖ πθὸ ΠΥ πθὸ οΥΙΠοογαπι οοπΙθοΐαγας ἃἴξονυαπε, ἕτερα λικα- 
σιλφίω Β. ἑτεραλίκα σιλφίῳ Ῥ, ἔντερ᾽ ἅλὺ χαὶ σιλφίῳ ϑοιάϊ!οχιδ. [πὰ Ο, 
Ῥοϑβέ ζωμοποιῶ ϑερμὸν ἰχϑὺν ᾶδο ὁδᾳφασπέυν ἀλλάντα τέμνω ---- 

Υ, 8. πιέζων] ΓΌΕῚ πιέζω- 

θῦ ἃ, προαγῶνι ΑΒ. ἐν προαγῶνν ΡΎΙ,, κύων ἸΔοο 515 Ρ. Οὅ. 
τέχνον ὙΓ,, τέκνων ἈΡ. εἰσίδω] ἐσίδω ΔΒ. περικεχαυμένο») 
πέριξ κεκαυμένον ἕ Πολύβιος) Ἰυέοτ ἔγαρβδιθπέα νοἱ. ἢ]. υ. 582. 

ἕχτῃ} ς ΒΡ, τῶν ἱστοριῶν ΒΒ. τῶν οπι. ΡΨ], 
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ρός τέ φησιν ἐν “Συοϑήραις » Κρύψαι δὲ δύγχος ἄκρον 
γᾶς ὑπένερϑεν. « ὅτι δὲ κυρίως λέγεται δύγχος ἐπὶ τῶν 

ὁ συῶν προείρηται. ὅτε δὲ χαὶ ἐπ᾽ ἄλ λων ζώων “Ἄρχιππος 

[ 

͵ 

“ἀμφιτρύωνι δευτέρῳ κατὰ παιδιὰν εἶπξ καὶ ἐπὶ τοῦ προσώ- 
σου οὕτως ᾿ ᾿ 

Καὶ ταῦτ᾽ ἔχων τὸ ῥύγχος οὑτωσὶ μακρόν. 
καὶ “Τραρὼς ᾿ἀδώνιδι 

Ὃ γὰρ ϑεὸς τὸ ῥύγχος. ὡς ἡμᾶς στρέφει. 
490. ᾿ἀχροχωλίων δὲ μέμνηται ᾿Αριστοφάνης “Δ4ἰολο- 

σίχωγι 
Καὶ μὴν τὸ δεῖν᾽ ἀχκροκώλια δέ σοι τέτταρα 
ἥψησα τἀκεῤρά. 

καὶ ἔν Γηρυτάδῃ ,»᾿ἀκροχώλια, ἄρτοι, κάραβοι.“ “Δντιφά- 
γης Κορινϑίᾳ 

Ἔπειτα κἀχροκώλιον 
ὕειον , Ἀφροδίτῃ, γελοῖον, . ἀγνοεῖς" 
ἐν τῇ Κύπρῳ δ᾽ οὕτω φιληδεῖ ταῖς ὑσὶν 

δέσποτα, ὥστε σχατοιραγεῖν ἀπεῖρξε 
τὸ ζῶον, τοὺς δὲ βοῦς ἠνάγκασεν. 

ὅτι δ᾽ ὄντως ᾿Δἀφροδίτῃ ὃς ϑύεταν μαρτυρεῖ Καλλίμαχος 1 

Βουβοπάυτμι νυἱἀθέυν Ἀρύψε δὲ ῥύγχος: ηαι86 ζογία586 ἔπ πὸ ποχᾶ- 
τηθίγι οοἰ]οοαΐα ἔποΓο. ἄκρον» ἄκραν Β. 

θῦ 6. παιδιὰν] παιδίαν ΒΡ, εἶπε Β. Τιερσοθαίυν εἴρηκε. [π 
Ο Πᾶθο βῖο βογρέα, ὅτη κυρίως ῥύγχος ἐπὶ τῶν συῶν. λέγεται δὲ χαὺ 

ἐπ᾿ ἄλλων ζώων. ἄρχιππος δὲ κατὰ παιδιὰν εἴρηκε καὶ ἐπὶ τοῦ προσώπου 

οὕτως, καὶ ταῦτ᾽ ἔχων ---.- τὸ ῥύγχος] τὸ οἧ!. Β., μακρόν] μικρόν Ὁ, 
ὡς ἡμᾶς στρέφει] εἰς ἡμᾶς τρέφει ῬΏΣγπίομὰ5 ἱπ ΒΕΚΚΟΓΙ Απϑὸ- 

ἀοί5 Ρ. 1183, 9. ρα νηρῖ, αἱολοσίγκωνι Β.. δέ σοι] γέ σοι 
Βιποίκίαβ, ἀκροκώλι" ἅγε σοὺ Ῥογβοπὰβ δά Ἐπτηὶρ. Ογοβέ. 79. 

θῦ ἢ, Τηρυτάδη]. γηρατάδε Β., ᾿Ακροκώλια] [π Ἐΐγπιο], Μ. ρ. 
83, 14. 8ἷπο βογιρέοτιβ ποπηῖπθ 866 Ιοριηίαγ, ᾿Απροκώλια, ἄρτοι, 
βολβοὶ, φακή. Θυδα 51 Αὐἰβέορδηΐβ γοῦθᾶ βαπέ, 1ηέόρτγαπι {τἰπιούγαπι 

Ταϑεϊίζαθγο ἸΙρθθῖέ, ᾿Απροκώλι᾽, ἄρτοι, χάραβοι, βολβοὶ, φακῆ- 
Ψ. 1. χκἀκροκώλιον] ϑουθοβαΐαν καὶ ἀκροκώλιον.- Πν.3-. 

ὑσὶν] ὕεσις Ὑ. ὕεσι 1,. ὕεσιν Β. φιληδείταις ὕεσσιν Ῥ. Υ. 4. δέαπο- 

τὰ -- ἀπεῖρξε] ὦ δέσποθ᾽ --- ἀπείρξατο νἱν ἀοοέιβ. ἀρὰ ϑομινεῖρῃ. 

σκατοφαγεῖν ΑΌῬ, χατοφαγεῖν Ὑ. κωταφαγεῖν Βιὰ51}. ῃ. ὅτε ἀφρο- 

δίτῃ ὕς θύεται, καὶ μάλιστα παρ᾽ ἀργείοις" παῤ᾽ οἷς καὶ ἑορτὴ ἄφροτ 
δίτης τὰ ὑστήριω (. Θὰθ τορδειε Ἐπδέβε 5 Ρ, 803, 834. ἄδΚαλ- 
λίμαχος] Ῥ. 474. ᾿ ᾿ 



ἘΝ τὴ 7 

96 Ζηνόδοτος ἐν. ἱστορικοῖς ὑπομνήμασι γράφων ὧδε, ̓ 4ργεῖοι 
᾿Αφροδίτῃ ὧν ϑύουσι, χαὶ ἡ ἑορτὴ χαλεῖται ἐουι (βε- 

ρεχράτης δ᾽ ἐν Μεταλλεῦσι ᾿ 

“Σχελίδες δ᾽ ὁλόχνημοι πλησίον τακερώταται ᾿ 
ἐπὶ πιναχίσχοις χαὺ δίεφρϑ᾽ ἀαροχώλιαι 

Ἄλεξις Κυβευταῖς 

ἢ ᾿Ἠριστηκότων 
ὀγεδόν τι δ᾽ ἡμῶν ἐξ με χανωνέ τινός. 

κἂν Παννυχίδι 1) ̓ Ερίϑοίσιν 
Ἡμίοπτα μὲν 

τὰ χρεάδι᾽ ; δον) τὸ περίχομμ᾽ ἀπόλλυται, 
Ρ ὃ γόγγρος ἑφϑὸς, τὰ δ᾽ ἀχροχώλι᾽. οὐδέπω. 
τῶν δ᾽ ἑφϑῶν ποδῶν μνημονεύει (φερεχράτης ἐν ᾿δϑλοῦν: 
δασχάλῳ 

Ὡς παρασκχευάξεται. δεῖπνον πῶς ἂν εἴπαϑ᾽ ἡμῖν. 

Β. χαὶ δηϑ᾽ ὑπάρχει τέμαχος ἐγ- 
χέλειον ὑμῖν, τευϑὶς., ἄρ- 

ψείον χρξας, φύσκχης τόμος, 
ποὺς ἑφϑὸς, ἡπαρ; πλευρὸν, ὁρ- 

ψίϑεια πλήϑει πολλὰ, τυ- 
ρὸς ἐν μέλιτι, μερὶς ἼΡΙ ἐν 

Δντιφάνης Παρασίτῳ Ἶ νζι ᾿ 
Χοιρίων 

σχέλη καπύρ᾽. Β, ἀστεῖόν “γχ8 γὴ τὴν ᾿ Ἐστίαν 
ο ἄριστον. «4. ἑρϑὸς τυρὸς ἐπεδόνει πολύς. 

᾿Βιφαντίδης δ᾽ ἐν ΤΉ Τ ΕΗ 

0 ἃ. ὗν ΑΡ, ὃν Β. ὃς Ψ1.. ὥὕστήρια ΒΟΡ͵ ὕστηρία ΑΌΨ. ὕστυ- 
ρία 1.. Φερεκράτης) ΜΙ. ν. 209 ἃ. ἐξ ἀρᾷ ῬοΙασοπι ΥἹ, 589. 

᾿ σχελίδες] σχελίδες πὐλϑοιρι, ψι46 δα 209. «Παννυχίδι] παν- 
ψυχίδι᾽ Ἔ. ἢ ααα. ΡΨ]... οι. ΑΒ. "Ἐρίϑοισιν] Θυϊάμι Ἔρί- 
ϑοις 1 πῖϑ5] βου! θοπάυπι ᾿Ερίϑοις Ἵν᾽ ἡμίοπτα. 

(960. Υ. 1. Ἕως παρασκευάζεται χὸ δεῖπνον εἴπαϑ᾽ ἰἡμᾶν. οὐ 

1οῖὰ5 1. ἘΔΙΗΡαΓΡ Βονίοιν ΧΧΧΥΠΙ͂. Ρ. 88. παρασκευάζετε Ῥ, 
Ψ. 2. δῆϑ᾽ Ἷ {λϑγὶ δῆτα. Ψ. 3. ἐγχέλειον ϑομννοῖρα. 1ἰδτι 

ἐγχέλιον: ὑμῖν. ΒΌΨ, ἡμῶν Ῥ, 1.481]. 1. Υ. 4. ἄρνειον ϑοιινν ΟΙ 5}. 
ἀρνεῖον ῬΎΤ,, ἀρνίον ΛΒ. ν. ὁ. ὀρνέϑεια ἘΠπιΒ] 6ῖπι5. ΒΟ. Ρθᾶ- 
ει ὀρνίϑια. πλήϑει)] πλήϑη Ἐ. «Χοιρίων ϑοιυγοιρη. Πρ 6 θὰ- 

(0Γ Χοιρέων. καπυρ᾽ ἴ,. καπυρὰ ΑΒΡΥ, 
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Πόδας τ᾽; ἐπεὶ δέοι πριίβῆον καταφαγεῖν 
ἑφϑοὺς ὑός. 

γλώσσης δὲ μέμνηται ἀριστοφάνης ἐ ἐν Ταγηνισταῖς διὰ τούτων 
Ἅλις ἀφύης μοι" παρατέταμαι γὰρ τὰ λιπαρὰ κάπτων. 

ἀλλὰ φέρετ᾽ ἀπόβασιν ̓ ἡπάτιον,. 
ἢ καπριδίου γέου κόλλοπά τιν" εἰ δὲ “μὴ, 

πλευρὸν, ἢ γλῶτταν, ἢ σπληνὸς ,. ἢ νῆστιν, ἢ 

δέλφαχος ὀπωρινῆς ἡτριαίαν φέρετε 
δεῦρο μετὰ χολλάβων χλιαρῶν. 

50. Τοσούτων λεχϑέντων χαὶ περὶ τούτων οὐδὲ τῶν 
ἰατρῶν οἱ παρόντες ἀσύμβολοι μετειλήφασιν. ἔφη γὰρ ὃ 

Διονυσιοκλῆς, Μνησίϑεος ὃ ᾿᾿Αϑηναῖος ἐν τῷ περὶ ἐδε- 
στῶν ξρη 3) Κεφαλὴ καὶ πόδες ὑὸς οὐ πολὺ τὸ τρόφιμον 

καὶ λιπαρὸν ἐν ἑαυτοῖς ἔχουσι.“ χαὶ ὁ «Τεωνίδης, Δήμων 

ἐν " τετάρτῳ ᾿“τϑίδος »"Αφείδαντα (φησὶ) βασιλεύοντα 4ϑη- 

γῶν Θυμοίτης ὃ νεώτερος. ἀδελφὸς, γόϑος ὧν, ἀποχτεί- 
νας αὐτὸς ἐβασίλευσεν. ἐφ᾽ οὗ έλανϑος “Μεσσήνιος ἐχπε- 

σὼν τῆς πατρίδος ἐπήρετο τὴν Πυϑίαν ὕπου κατοικήσει. 

ἢ δὲ ἔφη, ἔνϑα ἂν ξενίοις πρῶτον τιμηϑῇ, τοὺς πόδας 

θ6 ο. τ᾽ ἐπεὶ] μορεβαίυῦ τὲ εἰ, δέοι] δέει Ῥ, πριάμενον 
πριάμενος Ῥ. ᾿Αριστοφάνης] Οοπῇ, Ρ. 107 ἢ, 110 ἢ ΙΧ, Ρ. 374 ἔ. 
50}0]. δὰ Ατ᾽βέορῃ, Εφᾳυϊε. 0642. Αομαγη. 640. δυϊάδ5 ἰπ ἅλις, ἀφύα, 
ϑωπεύεν οἴ παρατέταγμαι, Ἐξγ μι]. ΝΙ. Ρ. 439, 44. Ῥῃοθαβ ἴπ νῆστις, 

Ἐππέδεμϊυ5 Ρ. 1752, 106. Ψ. 1. ἀφύης μοι] ἀφύχομοι Β, 

παρατέταμαι) παρατέταγμαν Ἀ. τὰ λιπαρὰ χάπτων)] ἐσϑίων 50}0], 
ἷ Ασιβέορῃ. δά ΑἌοδάγη, δὲ δ 1485, ΟΠ|15515 τὰ λιπαρὰ. Υ. 2. φέ- 

ρετ᾽] φέρε τα τ᾽ Β. ἀπόβασιν] ὀπτὰ, βάτιν ϑοιά!ΠΘΓὰ5 ἃ6. Αγ βέο- 
ῬΠΔη5 ἔγαριη, Ρ. 19, Θυοά ὀπτὰ, βατίδ᾽ βου θοπάαπι ογδέ. 

Υ. 3. τιν᾽] δου οθδέι τινα. ΨΥ. 4. σπληνὸς] σπλῆνα ϑομννοΙρἢς 

εχ Ῥμῃοέίο, ουΐὰ8 ἢᾶδο βιπὲ γοσθὰ Ρ, 2990, ὅ. Νήστιν: τὸ ἔντερον 
ον ἢ σηλῆνα ἢ γλῶτταν" ᾿Αἀριστοφάνης. σπλῆνά γ᾽ Ἠθρτδηπιι5, σπλῆνας 

ὈΠΙΟΥΤΝ ἢ νῆστιν ΑΒΏΡ, ἤν ἐστιν 1. Ψ. 8. ὁπωρινῆς 
ΘΧ 8}1158 Αἰπϑηδοὶ Ἰοοΐβ Γοροβίέαμι. Ε10ν1 ἢ δίνης. ἢ τρίεα ΡΥ. ἢ 

᾿ τριέᾳ ἴω, δογθοπάθμι ἡτρεαίαν: Υἱᾶς Αἐποπδοὶ δὲ ἘΣ ΨΙΛΟ]ΟΘῚ 10608 5ι.- 
Ριὰ ἱπάϊοαίοβ. ΟΥ̓, 6. χλιαρῶν) χλιερῶν 110, 

90 ἀ. ἀσύμβολοι] ἀσύμβουλοι ΒΡ. ὑὸς ΑΒΟ. ὑῶν ΡΥΓ,. 
ἑαυτοῖς ΔΌ. αὐτοῖς Ψ[.. αὑτοῖς Ῥ. Δήμων. ἐν τ. ᾿Α', ᾿Αφείδαντα) 

ῳ 
δαίμων ἐν ὃ ἀτμίδος, ἀφίδοντα Β. Θυμοίτης] 9᾽ οἱ μοίτης Β. 

90 6. ὅπου] ὅποι Ὁ. κατουκήσεν Β. δου θοθαΐαν χατοιχήσῃ. 
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αὐτῷ χαὶ τὴν χεφραλὴν ἐπὶ τῷ δείπνῳ παραϑέντων. καὶ 
τοῦτ᾽ ἐγένετο αὐτῷ ἐν ᾿Ελευσῖνι" τῶν ἱερειῶν. γὰρ τότε πά- 
τριόν τινα ἑορτὴν ἐπιτελουσῶν καὶ πάντα τὰ χρέα. κατής- 

ναλωχυιῶν, τῶν δὲ ποδῶν χαὶ τῆς κεφαλῆς ὑπολοίπων ὄν- 
των, ταῦτα τῷ Μελάνϑῳ ἀπέστειλαν." 

51. ΜΉΤΡΑ ἑξῆς. ἐπεισηνέχϑη ὲ “μητρόπολίς τις ὡς 

ἀληϑῶς οὖσα χαὶ μήτηρ. 'τῶγν “Ἱπποχράτους υἱῶν " οὖς εἰς 

ἣ ὑωδίαν χωμῳδουμένους οἶδα. εἰς ἣν ἀποβλέψας ὃ Οὐλπια- 
γὸς, .4γε δὴ, ἔφη; ἄνδρες φίλοι, παρὰ τίνι χεῖται ἡ μής- 
τρα; ἱκανῶς γὰρ γεγαστρίσμεϑα, καὶ καιρὸς ἤδη ἐστὶ χαὶ 
λέγειν ἡμᾶς. τοῖς δὲ κυνιχοῖς τοῦτο παρακελεύομαι, σιωπᾶν 
χεχορτασμένοις ἀφειδῶς, πλὴν εἰ μὴ χαὶ τῶν “σιαγόνων καὶ 
τῶν κεφαλῶν χατατρῶξαι βούλονται χαὶ τὰ ὀστᾶ, ὧν οὐ- 
δεὶς φϑόνος αὐτοῖς ἀπολαύειν ὡς χυσί" τοῦτο γάρ εἰσι καὶ 

97 εὔχονται καλεῖσθαι. Νόμος δὲ λε εἰιναν᾽ ἐχβάλλειν κυσὶν“ 
ἐν Κρήσσαις ὃ Εὐριπίδης ὁ ἔφη. πάντα γὰρ ἐσϑίειν καὶ πί- 

γειν ϑέλουσιν, ἐπὶ νοῦν οὐ λαμβάνοντες ὅπερ ὃ ϑεῖος 

Πλάτων ἔφη ἐν Πρωταγόρῳ ἧς Τὸ περὶ ποιήσεως διαλέγε- 

σϑαι ὁμοιότατον εἶναι τοῖς συμποσίοις τοῖς τῶν φαύλων 
καὶ ἀγοραίων ἀνϑρώπων. καὶ γὰρ οὗτοι διὰ τὸ μὴ δύνα- 
σϑαι ἀλλήλοις δι αὑτῶν συνεῖναι ἐν τῷ πότῳ μηδὲ διὰ 

τῆς ἑαυτῶν φωνῆς καὶ λόγων τῶν ἑαυτῶν ὑπὸ ἀπαιδευ- 
σίας τιμίας ποιοῦσι τὰς αὐλητρίδας, πολλοῦ μισϑούμενοι 

Ῥ ἀλλοτρίαν φωνὴν, τὴν τῶν αὐλῶν, χαὶ διὰ τῆς ἐκείνων 

φωνῆς ἀλλήλοις ξύνεισιν. ὅπου δὲ. χαλοὶ χαὺ ἀγαϑοὶ ξυμ- 

'πόται χαὺ σεπαιδευμένοι, εἰσὶν, οὐκ ἂν ἴδοις οὔτ᾽ αὐλητρί- 

δας οὔτε ὀρχηστρίδας οὔτε ψαλτρίας , ἀλλ᾽ αὐτοὺς ἑαυτοῖς 

ἑερειῶΨ] ἑερίων Β.. κατηναλωχυιῶν Β, ϑουθο δία χατανα-- 

λωχυιῶν, μητρόπολις 1,, μητροποιός Υ. μητροποῖὶς Ῥνὶ 1π Ὁ φοοπὶ- 
Ῥοπάϊο. ποῦ 8815 οἴᾶγο βοῦρίμμ. οὖσα] οὔση Β. 

96. ἢ, ἤδη ἐστὶ] ἤδ᾽ ἐστὶ ΒΡ, τοῦτο] τούτοις ὅν οἰ 5}. 

βούλονταν Β. ΤἸοροθαΐων βούλωνται. εὔχονται] ἔχονται Β, 
97 ἃ. Νόμος δὲ λείψαν᾽) νόμοι δὲ λείψανα Β. ὅπερ) ὥσπερ Β. 
Πρωταγόρᾳ] Ῥ. 91 ο. Τὸ περὶ] τὰ περὶ Β. τοῖς συμι-- 

ποσίοις --- καὶ γὰρ] τοῖς τῶν φαύλων καὶ ἀγοραίων. συμποσίοις. καὶ γὰρ 

Β. αὑτῶν] ϑογιθοθδίαν αὐτῶν. συνεῖναι} ΤΑΌΓῚ συνιένι. Ὁ ἢ 
πότῳ] τόπῳ ΑΒΡ. . ἀλλοτρία») τὴν ἀλλοτρίαν Β, Ν 

97 Ὁ. ἔδοις οὔτ᾽ αὐλητρίδας ΛΟ. ἔδοις οὐδὲ αὐλητρίδας Β. ἴδοις 

αὐλητρίδας ῬΎΤ,, οὔτε ὀρχηστρίδες οπι, Β. 
-- 
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ἱκανοὺς ὄντας ξυνεῖναι ἄνευ τῶν "λήρων τε καὶ παιδιῶν 
τούτων διὰ τῆς ἑαυτῶν φωνῆς, λέγοντάς τὸ καὶ ἀκούοντας 

ἐν μέρει ἑαυτῶν κοσμίως, κἂν πάνυ πολὺν οἶνον πίωδι. " 
τοῦτο δ᾽ ὑμεῖς ποιεῖτε, ὦ Κύνουλχε' πίνοντες, μᾶλλον δ᾽ 

ἐχπίνοντες, αὐλητρίδων χαὶ ὀρχηστρίδων δίχην ἐμποδίξετε 

τὴν διὰ τῶν λόγων ἡδονὴν, ζῶντες, κατὰ τὸν αὐτὸν Π1λά- 
τωνα, ὡς ἐν τῷ. Φιλήβῳ φησὶν, οὐχ ἀνϑρώπου βίον, 
ἀλλά τινος πλεύμονος ἢ τῶν ὅσα ϑαλάττια μετ᾽ ὀστρέων 

ἐμψύχων ἐστὶ σωμάτων. 

52. Καὶ ὃ Κύνουλκος ὀργισϑεὶς, Τάστρων, ἔφη, χαὺ 
κοιλιόδαιμον ἄνϑρωπε, οὐδὲν ἄλλο σὺ οἶσθα, οὐ λόγους 
διεξοδικοὺς εἰπεῖν, οὐχ ἱστορίας μνησθῆναι, οὐ τῆς ἐν λό- 
γοις χάριτος ἀπάρξασϑαί ποτε, ἀλλὰ τὸν χρόνον ἅπαντα 
περὶ ταῦτα κατετρίβης ζητῶν, Κεῖται; οὐ κεῖται; εἴρηται; 
οὐκ εἴρηται; ἐξονυχίζεις τε πάντα τὰ προσπίπτοντα τοῖς 
συνδιαλεγομένοις, τὰς ἀχάνϑας συνάγων 

ὡς ἀν᾽ ἐχινόποδας χαὶ ἀνὰ τρηχεῖαν ὄνωνιν 
ἀεὶ διατρίβων ̓ ἀνθέων. τῶν ἡδίστων μηδὲν συναϑροίξων. 

ἢ οὗ σὺ εἶ ὃ καὶ τὴν ὑπὸ ᾿ Ῥωμαίων καλ ουμένην στρήναν, 
κατά τινα πατρίαν παράδοσιν λεγομένην καὶ διδομένην 
τοῖς φίλοις, ἐπινομίδα καλῶν; καὶ εἰ μὲν τὴν “Πλάτωνος 

ζηλώσας, μαϑεῖν βουλόμεϑα’ εἰ δὲ παρά τινι οὕτως εὑρὼν 
λεγομένην, ἐμράνισον τὸν εἰπόντα. ἐγὼ γὰρ οἶδα ἐπινομίδα 
καλουμέγην καὶ μέρος τι τριήρους, ὡς ̓ Ζπολλώγιος ἐν τρίη- 

ξυνεῖναν Ο, δον ΒΟ θδίυν συνεναι. τούτων] τούτου Ββ.6 κἂν] καὶ Β., 
τοῦτο δ᾽ --- σωμάτων] σημείωσαι ὅτι διαφέρειν ἔοικε παρὰ τῷ ῥήτορε 

τούτῳ τὸ πίνειν τοῦ ἐχπίνειν" εἶναν γὰρ ἐχπίνειν καὶ τὸ πάνυ πίνειν. ὃς 

καὶ φησὶ τοὺς πίνοντας, οὐκ ἀνθρώπου βίον, ἀλλὰ τινὸς πνεύμονος, ἢ τῶν 
ὅσα ϑαλάσσῃ σώματα, ζῆν Ὁ. : 

97 ο. ὡς] ὃς ΡΕΌ Φιλήβῳ)] Ρ. 21 Β. πλεύμονος ΑΡΥ͂. πνεύμο-- 
Γ΄ νος 1: ἦ τῶν ὅσα] ἢ ὅσω Β. ὀστρέων ἐμψύχων} Οογγίρε 6χ 

ΡΙδίομθ ὀστρείνων ἔμψυχα. κατετρίβης} κατατρίβεις Β. 
97 ἀ. συνάγων) συλλέγων 5οτίρέαπι ἴπ ἀπποίαέϊομο ΨΥ ἐξθη 8 ΟΠ 

δὰ ΡΙυέαγοῃ. το]. ΥἹΙ. ρ. 388. ὡς ἀν Ἰδηοίί ροδέδϑ ἱνθυϑιιπί 
ἁδαϊέο Ρϑηΐξαπιθέγο φύονται μαλακῶν ἄνθεα λευχοίων αἴϊογτε ΡΙαέατ- 

εἰ. ΜΟΙ]. ν, 44 6. 485 ἃ. 621 ς. ἀνὰ τρηχεῖαν ἀνὰ τρηχίαν 
ΑΒ. ἀνατρυχίαν. Ρ. ὄνωνιν ἀεὶ] ὅνων, ἵν᾿ ἀεὶ Β. ὄνων ἵνα ἀεὶ Ῥ, 

ἀνθέων] ἀναϑέων ΑΒ. τριήρους Β οἱ Ἐπιδέδεμῖα5. Ρ. 110, 
49. Τιορσορδέιν τῆς τριήρους. 
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8  ριχῷ παρατέϑειται. οὗ σὺ εἶ ὁ καὶ τὸν καινὸν χαὶ οὐδέπω 

ἐν χρείᾳ γενόμενον φαινόλην » εἴρηται γὰρ. ὦ βέλτιστε, χαὺ 

ὃ φαινόλης, εἰπών; » Παΐ «εῦχε, δός μοι τὸν ἄχρηστον 
φαινόλην. “ὁ εἰς βαλανεῖον δέ ποτε πορευόμενος οὐκ ἔφης 
πρὸς τὸν πυνϑανόμενον. “Ποῖ δή; » “Απολούμενος, ἦν δ΄ 

ἐγὼ, ἐπείγομαι. “ς χἀχείνης σοι τῆς ἡμέρας ὃ χαλὸς χκαγυ- 

σῖνος ὑπὸ λωποδυτῶν ἀνηρπάσϑη , ὡς γέλωτα πάμπολυν 

ἐν τῷ βαλανείῳ γενέσϑαι, ἀχρήστου ξητουμένου φαινόλου. 

ἄλλοτε δὲ, ὦ ἑταῖροι φίλτατοι, πρὸς γὰρ ὑμᾶς εἰρήσεται 
τ τἀληθῆ, προσέπταισε, λίϑῳ χαὶ τὴν χνήμην ἔλυσε" ϑερα- 

πευϑεὶς οὖν προΐει καὶ πρὸς τοὺς πυνϑανομένους Τί τοῦτο 
Οὐλπιανέ; ὑπώπιον ἔλεγε. καγὼ, ξυνῆν γὰρ αὐτῷ, τότε 
τὸν γέλωτα φέρειν οὐ δυνάμενος, παρά τινε τῶν φίλων 
ἰατρῷ ὑπαλευψάμενος τὰ ὑπὸ τοὺς ὀφϑαλμοὺς παχεῖ, φαρ- 
'μάκῳ. πρὸς τοὺς πυνϑαγνομένους Τί δὲ Πὰ πρόσχομμα 

ἔφασχον. 
53, Τῆς δ᾽ αὐτῆς ταύτης σοφίας καὶ ἕτερός ἐστι ὅη- 

λωτὴς, Πομπηιανὸς ὃ Φιλαδελφεὺς, ἄνθρωπος. οὐχ ἂπά- 

98 γουργορ» ὀνοματοϑήρας δὲ καὶ αὐτός. ὅστις πρὸς τὸν οἵ- 

χέτην διαλεγόμενος μεγάλῃ τῇ φωνῇ χαλέσας τοὔνομα, 

“Στρομβιχίδη, ἔφη; κόμιζέ μοι ἐπὶ τὸ γυμνάσιον τὰς βλαύ- 
τας τὰς ἀφορήτους χαὶ τὴν ἐφεστρίδα τὴν “ἄχρηστον. ἐγὼ 
γὰρ ὑποδησάμενος τὸν πώγωνω προσαγορεύσω τοὺς ἑταί-- 

ρους". ὑπτὸς γάρ. ἐστί μοι τάριχος. κόμιζε δὲ τοῦ ἐλαίου 

τὴν λήχυϑον᾽ πρότερον γὰρ “συντριβησόμεϑον ᾽ ἔπειϑ᾽ ουὐ- 
τως ἀπολούμεϑον. ἰς ὃ δ᾽ αὐτὸς οὗτος σοφιστὴς Φεβρουα- 

» ρίῳ μηνὶ, ὡς Ῥωμαῖοι λέγουσι, τὸν δὲ μῆνα τοῦτον “χλη- 

ϑηναί φησιν ὃ ἹΜαυρούσιος ᾿Ιόβας ἀπὸ τῶν χατουδαίων 

φόβων χατ ἀναίρεσιν τῶν δειμάτων, ἐν ᾧ τοῦ χειμῶνός 
ἐστι τὸ ἀχμαιότατον, καὺ ἔϑος τότε τοῖς κατοιχομένοις τὰς 

Ο7 6. εἴ ὃ καὶ] δ οπι. Β, δός μοι] δὸς μὴ Β. κανυσῖνος 
ἈΡ. κανυσινὸς Ὑ1.. , 

97 ἢ, τἀληϑὴ ἈΡΥ͂. τἀληϑὲς 1,. προσέπταισε] προσέπταν Ῥ. 
Ἷ ἰατρῷ ῬΨῚ,. ἐατρῶν Α δὲ Ολβαυθοηίδηϊ. πρόσκομμα] Ἐπι-- 

βίδίῃιαβ Ρ. 914, 40. 
98 ἃ. τάριχος ΒΔ51}. οὲ ἴ,. λάριχος ΒΡΥ͂, Τῃπ Α μεῖπια νοοὶβ 1Π|- 

ἔοτᾷ οϑέ τ, 864 ἰίὰ. ὀχαν δία τὸ γῸ  ΒΆΡΟΥῚ Ροξιθυι. συντρι-- 

βησόμεϑα,, εἴτα ἀπολούμεϑα 0. φΦεβοουαρίῳ] φευρουαρίῳ ΒΡ, 
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χοὰς ̓ ἐπιφέρειν πολλαῖς ἡμέραις" πρός τινὰ τῶν φίλων, 

Οὺκ εἶδές με, ἔφη, πολλῶν ἡμερῶν διὰ τὰ καύματα. τῆς 

δὲ τῶν “Παναθηναίων ἑορτῆς ἐπιτελουμένης, δι᾿ ἧς τὰ δι- 
χαστήρια οὺ συνάγεται, ἔφη, 1 ἐνέϑλιός ἐστι τῆς ἀλέχτορος 

᾿ἀϑηνᾶς καὶ ἄδιχος ἡ τῆτες ἡμέρα. ἐκάλεσε δέ ποτὲ καὶ 
ζ - ᾽ « “ - ων. ᾿ξ χῶ 

τὸν :ἐχ 4ελρῶν ἑπανελϑόντα ἡμῶν ἑταῖρον οὐδὲν αὐτῷ 
χρήσαντος τοῦ ϑεοῦ ἄχρηστον. δεῖξιν δέ ποτε λόγων ἀς. 

μοσίᾳ ποιούμενος" καὶ ἐγκώμιον διεξερχόμενος τῆς βασιλευ- 

οὔσης πόλεως ἔφη, Θαυμαστὴ δ᾽ ἡ δἰ κεώνα ἀρχὴ ἡ ἀνυ- 
πόστατοο. ζ , ᾽ 

στ τἋὦ 3 δι 
84. Τοιοῖτοί τινές εἰσιν, ὦ ἑταῖροι, οἱ Θυλπιαγειοι 

΄ ς Ρ,: 

σοφισταὶ ..οἱ καὶ τὸ μιλιάριον χαλούμενον ὑπὸ “Ῥωμαίων, 
2 Ἁ -» - εἰς , - 

τὸ εἰς τὴν τοῦ ϑερμοὺῦ υδατος χατεργασίαν χατασχευαζό- 
Ἂ ᾿ "ὋἪὋ- 2 ’ , 

μένον, ἱπυολέβητα ὀνομάζοντες, πολλῶν ὀνομάτων ποιηταὺ 
᾿ - ᾿Ὶ 

χαὶ πολλοῖς παρασάγγαις ὑπερδραμόντες τὸν “ισελιώτην 
᾽,’ ει ᾿ ᾿ ΕῚ 2 ΄ « 

ἃ Διονύσιον; ὃς τὴν μὲν παρϑένον ἐχαλὲν μένανδρον, ὅτι 
΄ ι - “ ᾿ 

μένει τὸν ἀνδρα, καὶ τὸν στῦλον μενεκράτην, ὅτι μένει 
Ἂ 5 ἔου" ΄, « , 9.» « 2 ᾽ ΄, 

χαὶ κρατεῖ, βαλάντιον δὲ τὸ ἀκόντιον, οτεέ ἕναντίον 341- 
᾿ " -» - , Ι 
λέται, χαὶ τὰς τῶν μυῶν διεκδύσεις μυστήρια ἐκάλει, ὅτι 

,ε - - » 2 ΕῚ ᾽ὔ "ἫἝὉΌ᾽ ν ΒῚ 

τουῷ μῦς τηρεῖ. ἄϑανις δ᾽ ἐν πρώτῳ “ιχελιχῶν τὸν αὖυ- 

τόν φησι Διονύσιον καὶ τὸν βοῦν γαρόταν καλεῖν, χαὶ τὸν 
χοῖρον͵ ἴαχχχον. τοιοῦτος ἣν καὶ -ἀλέξαρχος, ὁ Κασάνδρου 

τοῦ ῆήαχεδονίας βασιλεύσαντος ἀδελφὸς, ὃ τὴν Οὐρανόπο- 

6 λιν χαλουμένην χτίσας. ἱστορεῖ δὲ περὶ αὐτοῦ Πρακλείδης 
᾿ « -  ς , - - ΄γ «Ἥ 

0 “έμβος ἐν τῇ τριαχοστῃῇ ἑβδόμῃ τῶν ἱστοριῶν λέγων οὑτως 
3 ᾿ 8 ὙΠ “ νΝ Ὧν ἐᾷς 7 ᾿ ’ “κ 2 , 

».Αλέξαρχος 0 τὴν Θυρανόπολιν χτίσας διαλέχτους ἰδίας 

εἰσήνε δγχεγ" ὀρϑροβόαν Ἐν τὸν ἀλεχτρυόνα χαλῶν χαὶ βρο- 
τοχέρτην τὸν κουρέα, καὶ τὴν δορά μὴν ἀργυρίδα, τὴν δὲ 

τ 98 Ρ. διε ἧς ΒΟ. δι ἣν ΡΥΙ,. τὰ Β. καὶ τὰ ῬΥΤ,, 
.98 ο. ἀνυπόστατος) Επιδέαλί!α5 ἢ. 1093., 9. οὐλπιάνειοι ΟΥΤ,. 

οὐλπιάνιον ἈΡ. οὐλπίανοι Β. εἰς τὴν τοῦ θερμοῦ Β΄. ἰιοσοθαξαν 

εἰς θερμοῦ. ϑερμοῦ ὕδατος) ϑερμῶν ὑδάτων Ο. 
98 ἃ. βαλάντιον ΑΒΟ οὲ Οαβαυθοηϊαπί. βαλλάντιον ΡΥΤ,. 

καὶ τὰς τῶν] χαὶ τάς δὲ τῶν Β. διεεδύσεις Ἐ4511., Ο δὲ δριξοπιθ 

ἨΘβΟ 6111. δι᾽ ἐκδύσεις Ὑ. δ᾽ ἐκδύσεις ῬΠῚ- καλεῖν} καλεῖ ΒΒ. 

Κασάνδρου) δου] οθδΐαν Ζασσάνδρου. 
98 6. ὀρϑροβόαν ΟἿ, δὲ ερ᾿έοπια Ἡοοβοῖο]. οὐ ἘΠπιβέδίῃτο ἢ. 

1120, 12. ὀρϑοβόαν ῬΥ. χαλῶν Ὁ δὲ δριζοπιο ΕΟ βΌΒ 6 11ι. Βοσὶ- 
Ῥεβαΐιν καλέων, βροτοχέρτην 1.. βροτοκέρην ΡΨ. 

ΑὙΒΕΝΑΕΤΙΒ, [᾿ {5 
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χοίνιχα ἡμεροτροζίδα χαὺ τὸν λήρυχα. ἀπύτην. καὶ τοῖς 
Κασανδρέων δὲ ἄρχουσι τοιαῦτα ποτ᾽ ἐπέστειλεν »Αλέξαρ- 

χοὸς ὃ μάρμων πρόμοις γαϑεῖν. τοὺς ἡλιοκρεῖς οἰῶν, οἶδα 

λισσοῦσα ϑεωτῶν ἔργων χρατήτορας: μορσίμῳ τύχᾳ χεκύρω- 
ἔ μένας ϑεοῦ πόγαις χυτλώσαντες αὑτοὺς χαὶ φύλακας ὄρε- 

γενεῖς.“ τί δὲ ἡ ἐπιστολὴ ὴ αὕτη δηλοῖ νομίζω ̓ γὼ μηδὲ τὸν 
11ϑιον διαγνῶναι. κατὰ γὰρ τὸν ᾿Αντιράγους Κλεοφάγη 

Τὸ δὲ τυραννεῖν ἐστιν. 
ἢ τί ποτε τὸ ὁπουδαῖον ἀκολουϑεῖν ἔρις 
ἐν τῷ «Τυχείῳ μετὰ σοφιστῶν γῆ Δία 
λεπτῶν, ἀσίτων; συκίνων λέγονϑ'᾽ ὅτι 

99 ὅ τὸ πρᾶγμα τοῦτ᾽ οὐκ ἔστιν, εἴπερ γίγνεται. 

οὐδ᾽ ἔστι γάρ πω γιγνόμε ἕγῸν ὃ γίγνεται; 
οὔτ᾽ εἰ πρότε ρον ἢν; ἔστιν ὃγε νῦν γίγνεται. 
ἔστιν γὰρ οὐκ ὃν οὐδέν. δ δὲ μὴ γέγονέ πῶ, 
οὐχ ἔστιν, ὥσπερ γέγονεν δ᾽ 7ε μὴ γέγονέ πω. 

10 ἐκ τοῦ γὰρ εἰναι γέγονεν" εἰ δ᾽ οὐκ ἣν ἀρ, 
πῶς ἐγένετ᾽ ἐξ οὐκ ὄντος; οὐχ, οἷόν τὲ γάρ. 
εἰ δ᾽ αὐτόϑεν ποι γέγονεν, οὐχ ἔσται 
χεΐποι δέ πω. τις εἴη, πόϑεν γενήσεται τὸ οὐχ ὃν; 

Κασανδρέων] δου οθαία" Χασσανδρέων. δὲ ἄρχουσι] δὲ οπι. Β., 
ποτ᾿ Β. ποτὲ ῬΥ͂Ι,. μάρμων] μάρκων Θρίίοιπα ἘΟΘΒΟΒ6]111. 
λιποῦσα ϑεωτῶ»)] λιπουσαϑεωτων Ὁ. κρατήτορας ἴ.. χρατίτορας 
ΑΒΟΡΥ. 

.98 ἢ, ϑεοῦ᾽ πόγαις] ϑεουπογαις Ὁ, φύλακας] φύλακες Ὁ. 
᾿γὼ ΒΡ. ἐγὼ ΥΙ,. -Κλεοφάνη) κλεοφάνην ἘΒ. Ψ. 1. τὸ δὲ] 
ΤΟΌΓῚ τόδε. τόδε --- λέγονθ᾽ οτι. (Ὁ. τυραννεῖν} ἢ ν. 2. ΣΧΙΠ, 
Ρ. 00 ἢ. τοὺς ἀκολουθοῦντας ἐν τῷ «Πυχείῳ μετὰ σοφιστῶν γὴ Δία 
λεπτῶν, ἀσίτων, σκυτίνων, χατὰ τὸν ᾿Αντιφάνην. ἐστιν ἢ τί ποτε 
ΑΒΡΥ. ἐστιν ἢ Τί δή ποτε ἵ,. τὸ οπι, Ρ. ἔρις] ἐρεῖς ϑδοᾶ- 

, ΠΡ 61" Ψ. 8. «Ζυκείῳ] λυκίῳ ΑΒΡ, γὴ Δία λεπτῶν δ0ῆ. ἢ 
διαλέπτων Ὑ1,, ἢ διὰ λεπτῶν Ῥ, Ψ. 4. λέγονϑ᾽ 1Τι. λέγοντα ΑΒΡΥ. 

99 ἃ, ΥΨ. ὅ. τὸ οπι. Β. Ψ. δ.06. 7. δουθοθαίυῦ γένεται οἔ 

γινόμενον. Ψ. 06. οὐδ᾽] [πιπιοὸ οὔτ᾽, διιὲ οὐκ ---- οὐδ᾽. δ ΑΟΡν. 

ὅπερ Τι. γ. 7. ὅγε ΑΒΟΡΙ,.. ὃ ΨΥ. ν. 9. ὅγε 
δ Ομ οἰ δοῦβουι5, Θ ρα ραίαν ὃ δὲ, δὲ οὁπι. Ο. ν. 12. ἔσταν 

ΑΒΌΟΡ. ἔξοται πάλιν ὙἹ,. Ψ. 13. Τιοο0 γουθοσαπὶ σΟΥ Τρ ἰββί πιο- 
σαιπὶ κεὔπου --- γενήσεταν ᾶθο πᾶροὲ Ο, πόϑεν γὰρ γενήσεται. κεῖ- 
ποι δέ πω ΡΥ͂Ϊ,. κήποι δέ πο Α. πω] πως ἢ. εἴη πόϑεν ἈΡ, 

εἴς ποϑὲν Β, εἴποϑεν Ὑ1. τὸ οὐκ ὃν ῬΥΙ͂, τοὺχ ὃν ΛΟ. 



ἅ" ΧΦ} 

εἰς οὐκ ὄν. εἰς οὐχ ὃν γὰρ οὐ δυνήσεται. 

"15 ταυτὶ δ᾽ ὃ τι ἐστὶν οὐδ᾽ ἂν ἁπόλλων μάϑοι. 
55. Οἶδα δ᾽ ὅτι χαὺὶ Σιμωνίδης ποὺ ὃ ποιητὴς ἀρί- 

σταρχον εἶπε τὸν Δία, χαὶ «Αἰσχύλος τὸν “άιδην ἀγησί- 
λαὸν, Νίκανδρος δὲ ὃ Κολοφώνιος ἰοχέαιραν τὴν ἀσπίδα 
τὸ ζῶον. διὰ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ὁ ϑαὺυμασιώτατος 
Πλάτων ἐν τῷ Πολιτικῷ εἰπὼν ξηροβατιχά τινα ζῶα καὺ 
ἀϑροβατικὰ ἄλλαν ξηροτροφικόν τε καὶ ὑγροτροφικὸν χαὶ 
ξηρονομιχὸν, ἐπὶ ζώων χερσαίων καὶ ἐνύγρων χαὶ ἐναερίων, 

ἐπιλέγει, ὥσπερ παρακελευόμενος τούτοις τοῖς ὀνοματο- 
ποιοῖς φυλάττεσϑαι τὴν καινότητα, γράφων χαὺ κατὰ λέ- 

ἕξιν τᾶδε Κἂν διαφυλάξῃς τὸ μὴ σπουδάξειν ἐπὶ τοῖς 
ὀνόμασι, πλουσιώτερος καὶ εἰς γῆρας ἀναφανήσῃ φρονή- 
σεως.“ οἶδα δὲ καὶ "Ηρώδην τὸν ᾿Αἰττικὸν ῥήτορα ὀνομά- 
ζοντα τροχοπέδην τὸ διαβαλλύμενον ξύλον διὰ τῶν τρο- 

χῶν, ὅτε χατάντεις τόπους Ὀχούμενος ἐπορεύετο, καίτοι 
“Σιμαρίστου ἐν τοῖς ΣΣυνωνύμοις ἐποχλέα τὸ ξύλον τοῦτο 
ἐπονομάζοντος. καὶ ΞΞοφοχλὴς δέ που ὁ ποιητὴς τὸν φύ- 

 ἅλαχα μοχλόν που ὠνόμασεν ἐν τούτοις 
Θάρσει » μέγας σοι τοῦδ᾽ ἐγὼ φόβου μοχλός. 

κἂν ἄλλοις δὲ τὴν ἄγχυραν ἰσχάδα κέχληχε διὰ τὸ χατέ- 
χειν τὴν ναῦν 

ν. 14. ψεῦΡα εἴς οὔκ ὃν 158 βου! ρίὰ ἰπ ΑΒΟΡ,, βοπιοῖ ἴῃ Ὑ1,, 

99 νυ. Υ. 18, δεν ΟΡ, ὅτ᾽ Ὑ1.. ἁπόλλων] Τὐρ τὶ ἀπόλλων, 

ὅτι χαὶ Σιμωνίδης] ὅτε σιμωνίδης Β. Ἐν. 10, ρΡ. 4038, καὶ τὰ 

01). ἴ, ἐγροίποίαθ ουγογθ. ϑαυμασιώτατος Ὁ, Τιοροθαΐαν ϑαυ- 
μάσιος. “Πολιτιχῷ)] Ῥ. 2ἀθά ἃ. ἽΝ ΒΘα]ΙΠΙ Πα 56Χ σ 67} Ο0π|. Ὁ, 

ἀϑροβατικὰ ΑΒΡ, ἀδροβατικὰ Ψ. ὑδροβατικὰ 1ῳ.. ΝΙΒΙ ΠποΙυπε 
Ἰορὶ αν ἴῃ ῬΙαίΐομθ, οὐὐἷἱι8 πᾶθὸ βιπέ νοῦρὰ, Τ7ῆς τῶν ὡς τρο- 
φῆς ἔοτι μὲν ἔνυδρον, ἔοτι δὲ καὶ ξηροβατικόν, ἄλλα, ξηρ. 1,. ἀλλὰ 

ξηρ. ΒΥ. ξηρονομιπκὸν ἃροτέρ νἱεϊοβιιπὶ Βομιν οἰ σῃ, π᾿ ἀερονομικὸν 
τααέαραί, Αρπᾶ ΡΙδέοποπὶ βογιρέαπι, Τὸ μὲν ἕτερον ὑγροτροφικὸν ὁνο-- 

μάζοντες, τὸ δ᾽ ἕτερον ξηροτροφικόν, ἐναερίων) ἀερίων Β, 

99 ο. Κἂν διαφυλάξης] Ρ, 2061 6. χαὶ εὶς γῆρας ΛΒΟΡΥ͂, 

εἰς τὸ γῆρας 1, ὁχ Ρ]αίοηθ, ὀχούμενος ἈΡΥ͂, ὃ ὀχούμενος ἴ,. ὁπ, Ὁ. 
ἐπορεύετο] πορεύοιτο Ὁ. Σιμιαρίοστου ϑοιν οἰ σῃ. ΠΥΡῚ σις 

μαριστοῦ. ἐπονομάζοντος Β. Τιοροθαΐξιν ἐπονομιάσαντος. 2ο0- 
φοχλῆὴς)] ΕἾ. 41. ρ. 619. Ἐαϑίαίςμἶιι5 Ρ. 1944, 20. 

99 ἃ, κατέχειν] ἴσχειν Ὁ. 

15 " 
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ναῦται δὲ μηρύσαντο. ̓γηὸς ἐσχάδάς - ἦ 

χαὶ Δημάδης δὲ ὃ ῥήτωρ ἔλεγε τὴν μὲν. ἕν Ἰγίναν. εἶναι λή- 

μην τοῦ Πειραιῶς, τὴν δὲ Σάμον ἀπορρῶγα. τῆς πόλεως, 

ἔαρ δὲ τοῦ δήμου τοὺς. ἐφήβους, τὸ δὲ τεῖχος ἐσϑήτα. τῆς 

πόλεως, τὸν δὲ σαλπιγατὴν κοιγὸν ᾿4ϑηναίων. ἀλέχτορα.. ὃ 

6 δ᾽ ὀνοματοϑήρας οὗτος σοφιστὴς ἀχάϑάρτον. ἔφη. γυναῖχα 

ἧς ἐπεσχημένα ἢν. τὰ γυναικεῖα. πόϑεν δέ σον ὦ Θυλπιανὲ 
χαὺ κεχορτασμένος εἰπεῖν ἐπῆλϑε,. δέον. τῷ κορεσϑῆναι 
χρήσασϑαι; ' 

50. “Πρὸς ταῦτα ὃ Οὐλπιανός. πως, ἀὐῴε γελάσας, 
᾿Αλλὰ μὴ βάϊζε, εἶπεν, ὦ ἑταῖρε, μηδὲ ἀγριαίνου τὴν χυ-᾿ 

γιχὴν προβαλλό ὄμενος λύσσαν, τῶν ὑπὸ κύνα οὐσῶν ἧμε- 

ρῶν, δέον αἰχάλλειν μᾷλλον καὺ προσσαίνειν τοῖς συνδεί- 

προις, μὴ χαί τινα Κυνοφόντιν ἑορτὴν ποιησώμεϑα ἀντὴὺ 

ἔ τῆς παρ «Ἀργείοις ἐπιτελουμένης. χοῤτασϑῆναι εἴρηται ὦ 

δαιμόνιε ἀνδρῶν παρὰ μὲν Κρατίνῳ ἐν ᾿Οδυσσεῦσιν οὕτως 
Ἥσϑε πανημέριοι χορταζόμενοι γάλα λευχόν. 

χαὶ Μένανδρος δὲ ἐν Τροφωνίῳ ἔφη χορτασϑείς. ᾿άριστος, 
φάγης δ᾽ ἐν Τηρυτάδῃ 

Θεράπευε χαὶ χόρταζε τῶν μογῳδιῶν, 
“Ξοφηλλῆς δ᾽ ἐν Τυροῦ 

“Σίτοισι παγχόρτοισιν ἐξενίζομεν. 
100 Εὔβουλος δ᾽ ἐν Δόλωνι 

᾿Εγὼ χεχόρτασμαι μὲν ἄνδρες οὐ καχῶς Ξ 
ἀλλ᾽ εἰμὶ πλήρης , ὥστε καὶ “μόλις πάνυ 
ὑπεδησάμην ἅπαντα δρῶν τὰς ἐμβάδας. 

δὲ μηρύσαντο! δ᾽ ἐμηρύσαντο Βυαποικῖυιδι. ΞΟ ἄπορρῶγα ΟἿ,, ἀπώρυγα, 

ΑΡΥ. σαλπιγχτὴν»} σαλπιχτὴν Β. ; 

99 6. χεχορτασμένος Β. 1, ροθδίαι χεχορτασμένοι. ἘΥἔΑ556 ῬΓΔ6-΄ 
βίας χεχορτασμένοις : Υἱάα Ρ. 90 ἢ, χρήσασθαι λέγεσθαι Β, 

προσσαΐνει») προσαΐνειν ΒΡ. τοῖς συνδείπνοις) τοὺς συνδείπγους Ὁ, 

Κὴ καί τινα] μή κέ τινα Β. 

99 ἢ Ἧσϑε Ῥυϊβοίαπιιβ Ρ. 1214. (11. Ρ. 272. Κυθῃ].) ἦσϑε ΨΙ,. 

ἤσϑα Β. ἤἦσθαν Ῥ, “Πένανδρος] Ρ. 102. Τροφωνίῳ) τεροφωνίῳ Β,, 
δ᾽ ἐν Τυροὴ Τιοροθδέιν τὲ ἐν Τυροῖ. δ᾽ ἐν τυρεῖ Β, Εἶν. 7. 

Ρ. 000. Σίτοισι Ῥονβομῖιβ, οὗ τοῖσι 1. οἱ τοῖσυ ν᾿ παγχόρ--. 

τοισιν Ῥ, Βογιθοθαΐαγ πανχόρτοισιν. 



ἕξ ν»5 

“Σώφιλος δ᾽ ἐν Φιλάρχῳ. ᾿ 
(Ι͂Ι [ἀστρισμὸς: ἔσται, 'δαψιλής" τὰ προοίμια 

ὁρῶ τος" ἀθενν τὰ χορτασϑήσομαι. 
ψὴ τὸν Διόνυσον, ἄνδρες ὶ ἤδη -τρηγεῶ: 

τς χαὺ ᾿ἄμφις ἐν Οὐράϊχ; Ν 
ν» “Ἡϊς τὴν ἑσπέραν. χορτάξομεν 
ΞΕ ἅπασιν ἀγαϑοῖς, ; ' 

τὴν σαῦτα μὲν οὖν, ω ̓ Αύνουλχε " εἰπεῖν προχείρως ἔχω σοι τὰ 

Ε΄ γῦν, αὔριον δὲ ἢ «“ἔννηφι, τὴν γὰρ εἰς τρίτην Ἡσίοδος. εἴς- 

ρηχεὲν οὕτως, πληγαῖς σε χορτάσω, ἐάν πὲρ μὴ εἴπῃς ὃ 
κοιλιοδαίμων παρὰ τίνι χεῖται. σιωπήσαντος δ᾽ ἐχείνου, 

“4λλὰ μὴν χαὺ τοῦτο αὐτός σοι ὦ κύον ἐρῶ, ὅτι Εὔπολις 
͵ τοὺς κόλακας ἐν τῷ ὁμωγύμῳ δράματι οὕτω κέκληχε" τὸ δὲ 

| μαρτύριον ἀναβαλοῦμαι, ἔστ᾽ ἂν ἀποδῶ σοι τὰς. πληγάς. 
" ὙΥΡΩΣ ᾿Ησϑέντων οὖν ἐπὶ τοῖς πεπαιγμένοις ἁπάντων, 
Ι 

| 
| 

Ψ" 
β ΄ 429 

| Ν ΤῊΝ ᾿ 

Ἀλλὰ μὴν, ἔφη: ὃ Οὐλπιανὸς, καὶ τὸν “περὶ τῆς μήτρας 

- λόγον ἀποδώσω. ἴἌλεξις γὰρ, ἐν τῷ Ποντιχῷ ἐπιγραφο- 
μένῳ δράματι Καλλιμέδοντα τὸν ῥήτορα, Κάραβον. δὲ ἐπε- 
καλούμενον, χωμῳδῶν, ἦν δ᾽ οὗτος εἷς τῶν κατὰ Ζ4ημο- 

' σϑένη τὸν ῥήτορα πολ ἐτευομένων, φησὶν; 

] “Ὑπὲρ πάτρας μὲν πᾶς τις ἀποϑνήσχειν ϑέλει,, 

᾿ ὑπὲρ δὲ μήτρας Καλλιμέδων ὃ Κάραβος 
ἑφϑὴς ἴσως προσεῖτ᾽ ἂν ἄλλως ἀποϑανγεῖν. 

ἦν δὲ ὁ 0 Καλλιμέδων καὶ ἐπὶ ὀψοζραγίῳ διαβόητος. μνη- 

. ἃ μογεύει τῆς μήτρας χαὶ ᾿Αντιφάνης ἐν Φιλομήτορι οὕτως 

Ἔμμητρον ἂν ἢ τὸ ξύλον » βλάστην ἔχει" 

μητρόπολίς ἐστιν, οὐχὶ πατρόπολις" 

100 ἃ. Φιλάρχῳ] ϑοιιδεθδέαι Φυλάρχῳ. Φίλαρχος ϑορΡἈΠΙ ἔἄθα]ὰ 
αϊοϊίαν Ρ. [25 6. οἱ δριιὰ δυΐϊάαπι ἴθ Σώφιλος. Υ. 1. προοί-- 

μι ἈΡ. προοίμι᾽ Ὑ].. Ψ. 2. [πάϊοανὶ Ἰδοιπδηι. Οὐρανῷ 
Εἰς τὴν] οὐρανῷ δὲ τὴν Β. τ ΝΜ κῆρ γοῦρθα ὁπ. Ὁ. χορτάζομεν 
ἅπασιν Ῥοτδοπιβ. 118τὶ χορταζόμενα πᾶσιν, 

100 Ρ. ἔννηφε Ὑ1ω. ἔνηφε ΑΒΡ. “Ἡσίοδος Ἔ0γ. ν- 408. 
κοιλιοδαίμων Οομῇ. ν. 97 ο. αὐτός σοι] αὐτὸ σοι Ἔ. 

ο΄ 100 ὁ. γὰρ ἐν τῷ ΡΥΙ,. δ᾽ ἐν τῷ Β. ἦν δ᾽ οὗτος] ἦν οὗ- 
τος ῬΡ. ἔσως προσεῖε" ἄν ἄλλως ἀποθανεῖν ϑοιν εἰσ μὰ δ τ 56 115. 1.--. 

Ὁ ἔσω πρὸς ἱταλῶν ἀποθανεῖν. υὰδ μοϑὲ ἑφϑῆς 5βΒοᾳιππίαν ὁπ. Ο. 

ὄψοφα,ίᾳ)] ὄὀψιφαγίω Ἐ.. 
100 ἀ. Ἔμμητρον ἴ,. ἔνμητρον ἘΥ͂. ἄν} ϑογιδεθαίαν ἐὰν. 



οἴου" "- ὝἍΗι 
μήτραν τινὲς πωλοῦσιν, ἥδιστον χρέαρ. 
Ἰηήτρας ὁ Χῖός ἐστι τῷ δήμῳ φίλος. ᾿ 

Εὔφρων δ᾽ ἐν Παραδιδομένῃ, Ἂ 
Οὑμὸς διδάσχαλος δὲ μήτραν σχευάσας͵ 

παρέϑηχε Καλλιμέδοντι χασϑίονθ᾽ ἅμα 
ἐποίησε πηδᾶν, ὅϑεν ἐχλήϑη Κφρηβνο. 

8 Διώξιππος δ᾽ ἐν “Αντιπορνοβοσχῷ 
Οἵων δ᾽ ἐπιϑυμεῖ βρωμάτων, ὡς “μουσικῶν, 
ἤνυστρω, μήτρας, χόλικας., 

ἐν δὲ “Ἰστοριογράφῳ 
Τὴν στοὰν διεξέπαιεν ον μήτρας δύο 
χρεμαμένας δείξας, ᾿Εχεῖνον πέμπε, φὰς; γ, ἐὰν ἴδῃς, 

Εὔβουλος δ᾽ ἐν Δευχαλίωνι 
Ἥπαάτια, γῇστις, πλεύμονες, μήτρα, 

τ πββ.. ἢ) «Τυγκεὺς δ .Ὁ “ άμιος, ὃ Θεοφράστου γνώριμος, 
καὶ τὴν σὺν ὁπῷ χρῆσιν αὑτῆς οἶδεν. ἀναγράφων γοῦν τὸ 

ἢ Πτολεμαίου συμπόσιόν φησιν οὕτως Ἢ Μήτρας τινὸς περι- 
φερομένης ἐν ὅξει χαὺ ὁπῷ. ( τρῦ δὲ ὁποῦ μέμνηται “4ν»- 

τιφάγης ἐν Δυσέρωσε περὶ Κυρήνης τὸν λόγον ποιούμενος 
᾿Εχεῖσε διαπλέω 

ὅϑεν διεσπάσϑημεν, ἐρρῶσϑαι λέγων 
ἅπασιν, ἵπποις; σιλφίῳ, συνωρίσι, 

καυλῷ, χέλησε, μασπέτοις , πυρετοῖς, ὑποῖς. 
401τῆς δὲ διαφορᾶς τῆς περὶ τὴν ἐχτομίδα μνημονε εύει Ἵπ- 

παρχος ὃ τὴν «Αἰγυπτιακὴν Ἰλιάδα συνϑεὶς ἐν τούτοις 
Ἔν λοπάσιν μ᾽ εὐφραίνει μήτρης καλὰ πρόσωπα 
ἐχβολάδος, δέλφαξ ἐν κλιβάνῳ ἡδέα ὄξων. 

ἥδιστον] ἥδυστον Β. χἀσθίονθ᾽ 1 χάσθϑίων Β, κἀσϑίων θ᾽ Ῥ. 

100 6. διεξέπαιεν ΟΑϑαῦθομπυβ. ἔων διεξέπαιον. χρεμαμένας 

ἈΡ, χρεμμαμένας ὙΠ. φὰς} Γιοσοθαίαν φῆς, Ὃ «Τυγκεὺς} ὃ 
λυγγεὺς Β. αὐτῆς} αὐτοῖς Β. 

100 ἴ. γοῦν] οὖν Β. διαπλέω ὅϑεν ϑομυνοῖρῃ. Πρ θδίαν δ᾽ 
ἐχπλέω ὅϑεν. διουπλεωϑὲεν ΛΡ, μασπέτοις Οδδαιῦθοπι85. μαστοῖς 

110 1. πυρετοῖς) δίφροις ιΘππορίι5 δὰ Ῥῃαϊατγῖπ Ρ. 321. 
ὑποῖς ΨΙ,, ὀπίσω ΒΡ. ) 

101 ἃ. Ἔν λοπάσιν μ᾽ 1 ἀλλαλοπὰ σύ μ᾽ ΑΥ̓͂, ἀλλὰ λοπὰ σύ μ᾽ Ῥ. 
ἀλλὰ ἂν λοπάσιν μ᾽ ἴ. εὐφραίνει 1.. εὐφραίνη ΑΡΥ. δέλφαξ] δ᾽ 
γ6] τ΄ δἀάϊε ϑομνγ οἰρ παθιβοτιι5. 
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“Σώπατρος δ᾽ ἐν μὲν “ππολύτῷ φησὶν 
4λλ᾽ οἷα μήτρα καλλίκαρπος ἐχβολὰς 

οὐ δίερϑα λευχανϑεῖσα τυροῦται δέμας. 
ἕν δὲ Φυσιολόγῳ 

ἹΜήτρας ὑείας οὐκ ἀφεψηϑεὶς τόμος, 
τὴν δηξίϑυμον ἐντὸς ὀξάλμην ἔχον 

ἐν δὲ Σιλ 'φαις, 

Ἰήτρας ὑείας ἑῳφϑὸν ὡς φάγῃς τόμον; 
δριμεῖαν ὠϑῶν πηγανῖτιν εἰς χολήν. 

59. Οἱ μέντοι ἀρχαῖοι πάντες πρὸ τοῦ δειπνεῖν οὐ 
παρέφερον οὔτε μήτρας οὔτε ϑυίδακας οὔτ᾽ ἄλλο τι τῶν 
τοιούτων, ὥσπερ ψῦν γίνεται. “Ἡρχέστρατος γοῦν ὁ ὄψο- 
δαίδαλος μετὰ τὸ δεῖπνον καὶ τὰς προπόσεις χαὶ τὸ μύροις 

χρήσασϑαί φησιν 

᾿4εὶ δὲ στειράνοισι “χάρα παρὰ δαῖτα πυχάζου 

παντοδαποῖς, οἷς ἂν γαίας πέδον ὄλβιον ἀνϑῇ;, 

χαὶ σταχτοῖσε μύροις ἀγαϑοῖς χαίτην ϑεράπευε, 
καὶ σμύρναν λίβανόν τε πυρὸς μαλακὴν ἐπὶ τέφραν 

5 βάλλε πανημέριος, Συρίης εὐώδεα χαρπόν. 
ἐμπίνοντι δέ σοι φερέτω τοιόνδε τράγημα, 
ἀν χϑῆ χαὶ μήτραν ἑφϑὴν ὑὸς, ἔν τε χυμίνῳ 

ἔν τ᾽ ὄξει “δριμεῖ χαὶ σιλφίῳ ἐμβεβαῶσαν, 
ὀρνίϑων τ᾽ ὀπτῶν ἁπαλὸν γένος, ὡς ἂν ὑπάρχῃ 

10 ὥρη. τῶν δὲ Συρακοσίων τούτων ἀμέλησον, 
οἱ πίνουσι μόνον βατράχων τρόπον οὐδὲν ἔδοντες. 
ἀλλὰ σὺ μὴ πείϑου κείνοις, εἰ δ᾽ ἐγὼ λέγω ἔσϑε 

101 ". δηξίϑυμον ἅλμην Ἐϊιαβέαίῃι5. Ρ. 1006, 64. δ], 
᾿Αεὶ] αἰεὶ Ῥ οἐ Βταποκκίαβ [οχέδϑϑε εχ Ὠ, 

101 ς. Υ. 2. ἀνθὴ Α6. ἄνθει ῬΥΤ,. Ψ. 4. μαλακὴν] μαλε- 
ρὴν νἱν ἀοοσίιβ. ἀρὰ ϑοῆννοῖρῃ. Ψ. 6. ἐμπίνοντι! ἐμπίπτοντι Ὁ, 

ΥΨ. 7. γαστέρα] γαστέραν Β. χυμίνῳ] μίνῳ Α οἵ πιᾶτρὸ Ῥ. 
ψν. 9. ΠΤ ΡΙ τ Ἐν, τὰ Β. ὡς] ὧν Οαβαυθοπαβ. 

101 ἃ. Ν. 10. Συρακοσίων] συραπουσίων Β. Ψ. 11. ἔδοντες] 
ἔδοντες ΡΚ. ἔϑοντες Ὁ οἴ ορτέθπιο ἘξοΟβομ 111. Θυδπὶ βου ρέσγατη ἀΙ5ο γε 5 

ὙΘΡΡῚ5. ἃρμοβοίέ Ἐπιβέδεμιιβ ν. 773, 80. ἔδουσιν Ατομεοβέγαξτιϑ 
Ρ..11]. ἢ. Ὑν, 12. σὺ μὴ πείϑου) συμπείϑου ΑΒ. σὺ πείϑου Ῥ, 
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βοωτά. τὰ δ᾽ ἄλλα γ᾽ ἐχεῖνα τραγήματα πάντα πέ- 

φυχε ΝΑ ἢ 

πτωχείας παράδειγμα χαχῆς ἐφϑοί᾽ τ᾽ ἐρέθινϑοι, 

15 χαὶ κύαμοι χαὶ μῆλα χαὶ ἰσχάδες. ἀλλὰ πλακοῦντα ᾿ 

6 αἴνει “᾿ϑήνησιν γεγενημένον" εἰ δὲ μὴ, ἄν ποῦ 
αὐτὸν ἔχῃς ἑτέρωϑι, μέλε ζήτησον ἀπελϑὼν 
᾿ἀττικὸν, ὡς τοῦτ᾽ ἔστιν ὁ ποιεῖ κεῖνον ὑβριστήν.. 

οὕτω τοι δεῖ ζὴν τὸν ἐλεύϑερον, ἢ κατὰ τῆς γῆς 

20 καὶ κατὰ τοῦ βαράϑρου χαὶ ταρτάρου᾽ ἐς τὸν ὄλεθρον 
ηχειν χαὶ χατορωρύχϑαι σταδίους ἀναρίϑμους. 

“Τυγκεὺς δὲ διαγράφων τὸ «Ταμίας τῆς αὐλητρίδος. δεῖ- 
πνον, ὅτε ὑπεδέχετο Δημήτριον τὸν Πολιορχητὴν, εὐθέως 

τοὺς εἰσελϑόντας ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἐσθίοντας ποιεῖ ἰχϑῦς 
παντοίους χαὶ κρέα. ὁμοίως καὶ τὸ ᾿ΑἸντιγόνου τοῦ βασι- 

ἔ λέως δεῖπνον διατιϑεὶς ἐπιτελοῦντος ᾿“φροδίσια χαὶ τὸ 

Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως ἰχϑῦς. πρῶτον παρατίϑησι καὶ 
χρέα. ὦ τς 

00. Θαυμάζειν δ᾽ ἐστὶν ἄξιον τοῦ τὰς καλὰς ὑποϑή- 
κας παραδιδόντος ἡμῖν ᾿Αρχεστράτου, ὃς ᾿Επιχούρῳ τῷ 
σοφῷ τῆς ἡδονῆς καϑηγεμὼν γενόμενος, κατὰ τὸν ᾿4σ- 
χραῖον ποιητὴν γνωμικῶς καὶ ἡμῖν συμβουλεύει τισὶ μὲν 
μὴ πείϑεσϑαι; αὑτῷ δὲ “προσέχειν τὸν γοῦν" καὶ ἐσϑίειν 
παρακελεύεται τὰ χαὶ τὰ, οὐδὲν ἀποδέ ἑων τοῦ παρὰ 4α- 

μοξένῳ τῷ κχωμῳδιοποιῷ μαγείρου, ὃς ἐν Συντρόφοις 
φησὶν , 

1023 ᾿Επικούρου “δέ μὲ 
ὁρᾶς μαϑητὴν ὄντα τοῦ σοφοῦ » παρ᾽ 
ἐν δύ᾽ ἕτεσιν χαὶ μησὶν οὐχ ὅλοις δέχα 

τ 

Υ. 13. ἄλλα γ᾽ ἐκεῖνα] ἄλλα γε κεῖνα Ο. ΜΑΙ πὶ βρώματα" τἄλλα 
δ᾽ ἐχεῖνα. ΕΟ, 14. πτωχείας παραδείγματα ἐρέβινϑοι, κύαμοι, μῆλα, 

ἐσχάδες Ο. κακῆς Βομννοῖρῃ, ΓΌΓΙ καλῆς. ἑφϑοί τ᾽ Οαβδι- 

Ῥοπιιβ. Εῖθνὶ ἑφϑῆς. 

101 6. Υ. 16. ἄϑήνησιν Ῥ. Βονίδοθαξαν ᾿ϑηνῃσι. ΚΑ 
ἀναρίϑμους ῬΥΤ,. ἀναριϑμήτους ΑΒΟ. «Ἱυγκεὺς] λυγγεὺς Β. 

101 ἢ. αὑτῷ] δουιδεθδέυν αὐτῷ. κχωκῳδιοποιῷ ϑομν ΕἸ. 6α!- 
ἀϊέῖο. κωμῳδοποιῷ ΡΥΤΩ 

102 ἃ. Ψ. 3..ὄ ἔξεσιν»} ἔτεον Β. 
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τάλαντ᾽ ἐγώ σοι χατεπύξνωσα τ ἐξετάραι τος 
5 8. τοῦτο δὲ τὸ ἔστι»," εἶπέ μοι." “Ἷν χαϑήγισα:" 

,. μάγειρος ἦν" χἀχεῖνος; ὋΣ οὐχ ἤδει ϑεοί.. 

8. ποῖοξ᾽ μάγειρος; ἬΝ Ἢ φύσις͵ πᾶσης: τέχνης ν 

ἀρχέγογόν ἔστ᾽, ἀρχέγονον, ᾿ὠλιτήριε. ΣΝ. 

οὐκ ἔστιν οὐδὲν" "τοῦ πονεῖν οιρώτερον 
10 ἣν “αὶ εὐχερὲς. τὸ πρᾶγμα τοῦ. λόγου τριβὴν ". 

ἔχοντι τούτου" “πολλὰ γὰρ “συβιβάλλεται. " 
διόπερ, μάγειρον ὅήαν ἴδης ἀγράμματον 
μὴ 4ημόκριτόν. τὲ πάντα! 'διανεγνωχότα, 
[μᾶλλον δὲ χατέγοντα, καταγέλα ὡς κενοῦ] 

15 καὶ τὸν ᾿Επιχούρου χαγνόγνα; μισϑώσας ἄφρες 

ὡς ἐχ διατριβῆς. τοῦτο δεῖ γὰρ εἰδέναι, 
τίν᾽ ἔχει διαφορὰν πρῶτον, ὦ βέλτιστε σὺ, ." 
γλαυχίσχος ἐν χειμῶνι καὶ ϑέρει, πάλιν 
ποῖὸς περὺ δύσιν Πλειάδος συνειδέναι Ὑ: 

Ψ,. 4. κατεπύκνωσα] χατεπίχνωσα Β. ὙΨ.8. --- 12. οπ!. Ὁ, Ψοδ. χαϑή 
γισα ἘΟΓπιϑπππ5 ρυδ6 δέ. δα Ρἃοοπδῖι ᾽ν. ΧΧΥ͂. χαϑήγησα ἈΒΡ, χαϑήγη- 
σαν ὙΊ,.. Υ. 0. οὐχ ἤδεν. ϑεοί] ϑοτιθαπάσπηι νἱἀθέυν οὐχ ἠδεισϑα σύ ;’ 
»» Εἰ οοα. 1) 5ῖ0 βογίῤεπάμηι, μάγειρος ἦν κἀκεῖνος. Β. οὐκ ἤδη, ϑεοὶ, 

ποῖος μάγειρος. «4. ἢ φύοις πάοης τέχνης ἀρχέγονόν ἐστ᾽, ἀρχέγονον, 

ὦ ἁλιτήριε. “ς ΒΓ αΠΟΙΚΙ 5. Ὑ. 8. ἀρχέγονόν ἐστιν, ἀρχέγονον" ὦ ἌΒΡ, 

ἀρχέχονον ἐστὶν ὦ Ψ]1.. ““ ἀλιτήριε ΑΒΡ. ἀλιπήριας ΨΙ. γν. 9. 
οὐδὲν] ϑδουθοθαίαν οὐϑὲν. τοῦ -βερνεῖ»}} τοῦ "πινοεῖν. ἈμΘΊΒΙ 6 1ὰ5. Οοπ- 
ἰθοίαῃ. 1. Ρ. 31. Ψ, 10. ἤν] ἢν Ῥ. πᾶν Βεἰδίρία5. 

π᾿ ΤΟΣ ". Ψ, 11. ἔχοντι 1,. ἔχοντα ΡΥ, Υ. 13. δημόκριτον 
ΑΒΌΘΡΨ. “Ζημοκρίτου Β4511. Τι. Ψψεϑαπι 14 υἱὐ οΧ ᾿π οΓρυ ἐδέϊοπθ 
Θηδίαπι ἄἀριθραξέ ἢ ουιηδηηι5 Ῥτδοίαί, δᾶ Ὀγδοοποι. θυ δέ 

ΤΠ} νοῖὰ στδΐίῖο νἱδοίαν οἱ Π θιβιριὸ υἰϑα δέ ρ. 32. αυδπηιγίβ, ΗΠ οΓ- 

ΤΩΘΠΠῸΒ 056 56η θη ϊδην πιαΐξανιξ ἱπ Ἐ]6ηϊ. ἀοοέν, τπηϑέν. Ρ. 190. - 
δὲ καὶ κατέχοντα Β." χαταγέλωα ὡς ΑΒΟΡ. καταγέλα σύ γ᾽ ὡς ὙἹ,. 

Ὑτπιθίσασι ν δῖ ΠοῸ ἃρ18, 516 τϑβεϊξαδβ 116θὲ, μᾶλλον δὲ καὶ χατέχον-- 
ταν καταγέλω χενοῦ: αιοα οογέο ρῥταθϑίαγθ νἱἀθίῃν Πογπιδθμηὶ ορηΐθο- 

ἰυνᾶο μᾶλλον δὲ χατέχοντ᾽, εὖ χαταγελᾶν ὡς, κενοῦ. ΨΥ. 18.-- 18. 

.9πι. Ὁ. ν΄. 1ῦ. μισθώσας ἄφες ατοίϊι5 ἴῃ Εχοου θεῖα Ὁ. 70]. 
εὐ Πουπδπηὰβ πῃ ΕἸομι. ἀοοίν. ταϑέτ. Τυὐθυὶ μισϑώσω σαφὲς. μινϑώσας 

ἄφες ἘξΟΥΙΏΔΠΠῈ5 ἴῃ ρταθίαε. δά Ὠχδοθηθῃηι. ,οὸόο 17. πρῶτον Ὁ. 

Τιοσορθαΐαν πρῶτος. δὰ 

102 ὁ. Ψ. 19. ποῖος] ποῖον Β. περὸ ἌΒΟ, ἐπὶ ΨΤ,. 

“Πλειάδος .., δογίρέα ἰοοίεο ἐπὶ δύοιν πλειάδων. ““ Οαδδαθοῦασ: δὶς ΒΡ, 
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20 ἰχϑὺς ὑπὸ τροπάς τ᾿ ἐστὶ χρησιμώτατος. 

αἱ μεταβολαὶ γὰρ αἵ τὲ κινήσεις καχὸν 
1} ἴβατον ἀνϑιρώποισιν ἀλλοιώματα 
ἐν ταῖς τροφαῖς ποιοῦσι" μανϑάνεις τὸ δὲ 

ληφϑὲν καϑ᾽ ὥραν ἀποδίδωσι τὴν χάριν. 

25. Β. τίς παραχολουϑεῖ ταῦτα. «4. τοιγαροῦν στρόφοι 
χαὶ πνευμάτια γιγνόμενα τὸν κεχλημένον͵ 
ἀσχημονεῖν ποιοῦσι. παρὰ δ᾽ ἐμοὶ τρέφει 
τὸ προσφερόμενον βρῶμα, καὶ λεπτύνεται 
ὀρϑῶς τὲ διαπνεῖ. τοιγαροῦν εἰς τοὺς πόρους 

80 ὁ χυμὸς ὁμαλῶς πανταχοῦ συνίσταται. 
χυμὸς λέγεις Δημόκριτος, οὐδὲν πρᾶγμα τὰ 
γιγνόμενα, ποιεῖ τὸν φαγόντ᾽ ἀρϑριτιχόν. 

Β. χαὶ τῆς ἰατρικῆς τι μετέχειν μοι δοχεῖς. 
«4. καὶ πᾶς ὃ φύσεως ἐντός. ἡ δ᾽ ἀπειρία 

85 τῶν νῦν μαγείρων χαταγνόει. πρὸς τῶν ϑεῶν 
οἵα ᾿στίν. ὀσμὴν ὅταν ἴδῃς ἐξ ἰχϑύων 
ὑπεναντίων αὑτοῖσι ποιούντων μίαν, 
χαὶ σήσαμ᾽ ὑποτρίβοντας εἰς ταύτην λαβὼν 
ἕκαστον αὐτῶν κατὰ μέρος προσπαρδέτω. 

40 Β. ὥς μοι κέχρησαι. ΑΙ. τί γὰρ ἂν εὖ γένοιτ᾽ ἔτι 

ν΄. 20. τ᾽ δοοθϑϑϊέ οχ Ὁ. Υ. 22. ἠλίβατον ἔν ἀνθρώ- 
ποισιν ὙΠ,.. ἡλίβατόν ἐστ᾽ ἀνθρώποις Α. ἠλίβατον ἔστ᾽ ἂν ἀνθρώποις 
ΒΡ, ἠλίβατον “ ἵν τ᾽ ἀνθρώποις Ο. ἠλίβατον ἀνθρώποισιν Ῥογδοπαθδ. 
ἀλλοιώματα)] ἀλλοιώματ᾽ Ο. ἀλλοίωμά τὸ Ῥοιϑοπὰβ. 157. 
τροφαῖς ατοεῖα5. Πἱϊγὶ τροπαῖς. τὸ ΧΟ, ΤΩ. χιχνόμενα] δουιΡο- 
Ῥαΐξιν γινόμενα. " 

102 ἀ. Υ. 29. διαπνεῖ διὰ δείπνου ῬΕ΄  , Υ. 80. ὃ χυμὸς ὅμα- 

λῶς]) ὁμαλῶς ὃ χυμὸς Ὁ, ν. 31. 32. οἴω. 6. Ψ. 31, πρᾶγμα 
τὰ] πρόγματα Ῥοθέυδπ: 4ὰ0 Ῥᾶγαπι Ῥτγοποϊξαι ἴπ 000 ΘΟΥΓΙρ ἰββίμηο. 

τςΥ͂, 32. ἀρϑριτιχὸν ΑΒΡ. ἀρϑρητικὸν Ὑ1.. 

102 6. Υ. 36. οἵα ᾽στίν ἀτοίίυ5. οἵαν τιν᾽ Ὑ1». οἵαν τὴν ΑΒΡ. 
ὀσμὴν} ἅλμην Νίεϊποϊκεῖα5. ἐδωδὴν (αβᾶυθοπαβ. οἵα ᾽στί, δέσμην 

ἙοΙϑισῖαβ Ρ. 32. Υ. 37. αὑτοῖσι)] ϑευῖθεραέαν αὐτοῖσι. αὐτοῖς Ρ. 
ποιούντων] ποιοῦντας ϑομυν οί. ποιοῦντ᾽ οὖν ΒΘΙ5᾽ σ΄ πι5. 

Ψν. 38. ὑποτρίβον "ας] ἐπιτρίβοντας ἈΠ οἰβισῖαβ. Υ. 39. ἕχαστον αὖ- 
τῶν] ἕκαστος αὐτὴν ατοίί5. Υ. 40. ὥς μοι κέχρησαι) ὀσμὴ κέ- 

χοησαι Ἰδοοῦβίαβ ἢ. 08. σοπιρᾶταίο νυ. 30. ὡς μὸν κεχάρισαν 
ΝΙοΙποικῖιι5. προσπαρδέτω, ὅς μοι κέχρηται ΟδδδιθοπαΒ. γένοιτ᾽ 
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τῆς ἰδιότητος πρὸς ἑτέραν μεμιγμένης, 
χαὶ συμπλεχομένης οὐχὶ συμφώνους ἁφάς; 
τὸ ταῦτα διορᾶν ἐστιν εὐψύχου τέχνηβ, 
οὐ τὸ διανίζειν λοπάδας οὐδ᾽ ὄζειν χαπνοῦ. 

45 ἐγὼ γὰρ εἰς τοὐπτάνιον οὐχ εἰσέρχομαι, 
ἀλλά τι ϑεωρῶ πλησίον καϑήμενος, 
πονοῦσι δ᾽ ἑτέροισιν λέγω τὰς αἰτίας 

καὶ τἀποβαῖνον, ὀξὺ τὸ περίκομμ᾽ ̓  ἄφες. 

Β. ἁρμονιχὸς, οὐ μάγειρος. 4. ἐπίτεινον τὸ πῦρ" 
50 ὁμαλιζέτω τις ὡς τάχος" ῇ πρώτη λοπὰς 

ξεῖ ταῖς ἐφεξῆς οὐχὶ συμφώνως. νοεῖς 

τὸν τύπον; ΒΒ. ΄άπολλον. καὶ τὲ φαίνεται τέχνη. 
“4. εἶτ᾽ οὐδὲν εἰχῆ παρατίϑημι, μανϑάνεις; 
βρῶμ᾽, ἀλλὰ μίξας πάντα κατὰ συμφωνίαν, 

55 Β. πῶς; «4. ἔστιν αὐτοῖς ἃ διὰ τεττάρων ἔχει 

χοινωνίαν, διὰ πέντε, διὰ πασῶν πάλιν, 
ταῦτα προσάγω πρὸς αὐτὰ τὰ διαστήματα 
χαὶ ταῖς ἐπιφοραῖς εὐϑὺς οἰκείως πλέχω" 

ἐνίοτε δ᾽ ἀφεστὼς παρακελεύομαι, ; πόϑεν 
60 ἅπτει; τί τούτῳ μιγνύε εν μέλλεις ; ὅρα" 

διάφωνον ἕλκειρ᾽ οὐχ ὑπερβήσει σοφόν: 
᾿Επίκουρος οὕτω χατεπύχνου τὴν ἡδονήν" 

ἔτν ΑΒΌΡ, γένοιτό τε ὟΤ:. Υ. 42. συμπλεκομένης ΒΟ, συμπλεκο-- 
μένας ῬΥΤ,. 

102 ἢ, Ψ, 45. τοὐπτάνιον ΜΔΙΟΚοπασ, δὰ Ῥῃοθηΐββαθ Ρ, 202. 
τοὐπτανεῖον Ψ],. τοὐπτάνειον Ῥ. Ὗ, 47. Τιεροθδίυν ποιοῦσι δ᾽ 
ἕτεροι σοὶ δὲ λέγω. Ἑπιοπάανιέ Μοϊποκίι5. ποιοῦσι δ᾽ ἕτεροι. ἐγὼ δὲ 
λέγω Ὁ. γ. 50. τις ὡς τάχος ἢ] ΠΡ ΓΙ τοῖς στάχεσι (στάχεσιν ΑἹ. 

πρώτη ΑΒΟΡΙ,. πρώτην Υ. 

108 ἃ. Ψ, 51, ζ] ζῆ Β. ταῖς (Αϑαῦθοῦι5.,, αὐἀϊμσαπίε Ἦροο- 

βο]ιοίίϊαπα δρίξοηιο,“ς ἴῃ αὐ τοῖς χροροιῖββα υἱάθίασ, τὸ ἴθ Ὁ 

βουρίυμπι εοϑέ. τοὺς ΑΒΡΨΙ,. συμφώνως} συμφώνους Β. 
Υ. ὅ9, οὐδὲν] ον θα θαίαν οὐϑὲν. παρατίϑημι --- πάντα οτὰ. Ῥ, 

παρατίϑημι μανθάνεις βρῶμα ΑΒ). παρατίϑεμαν βρῶμα Ο. παρατί- 

ϑέμαν τοῖς συμπόταις βρῶμ᾽ ὙΠ. γ΄. 806. Ροβέ διὰ πασῶν 5ῖ0 
Ῥεγρὶε Ο, χαὲὶ ἄλλα ληρήσας ἐπάγει, οὕτως ἐπίχουρος κατεπύκνου τὴν 

ἧδονήν. Ψ΄. 59. ἐνίοτε δ᾽] ἐνίοτ᾽ ἩδΙπιδηηι5 1516π|. ἀοοέγ. πιθέι. 
Ῥ. 131. Υ, 00. τούτῳ ἃ. τούτων ῬΥΤ,. 

103 ν. Ψ. 61. ὑπερβησει] Βοιιθεθαΐαν ὑπερβήσῃ. σοφόν (οΥ- 

ταρέαμπι. Ψ. 02. ᾿Βπίκουρος οὕτω] οὕτως ἐπίκουρος Ὁ, 
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ἐμασᾶτ᾽ ἐπιμελῶς, εἶδε τἀγαϑὸν᾽ μόνος. ΑΙ 
ἐχεῖνος οἷόν ἐστιν". οἱ δ᾽ ἐν τῇ στοῦ ἢ Ἀϑὼ 

65 ξητοῦσι συνεχῶς οἷόν ἐστ᾽ οὐχ εἰδδεὶς. 

οὐκοῦν δ " οὐχ ἔχουσιν, ᾿ἀγνοοῦσι ὍΝ 

οὐδ᾽ ἂν ἑτέρῳ. δοίησαν. οὕτι σοι δοχεῖ. δ οδ. « 
ἀφῶμεν ουὐν τὸ λοιπά. Β. δῆλα δὴ ἡωμα 

061. Καὶ Βάτων δ᾽ ἕἑν' “Ξυνεξαπατῶγτι δυσχεραίνοντα 
ποιήσας «μειρακίου πατέρα, ὡς διαφιϑαρέντος κατὼ τὴν 

ὁ δίαιταν ὑπὸ τοῦ παιδαγωγοῦ, φησὶν᾽ 

““πολώλεχας τὸ μειράκιόν μου παραλαβὸῶν, 
ἀχάϑαρτε, χαὶ πέπεικας ἐλϑεῖν εἰς βίον 

ἀλλότριον αὑτοῦ, καὶ πότους ἑωϑθϑινοὺς 
πίνει. διὰ σὲ νῦν πρότερον οὐχ ᾿εἰϑισμένον. 

5.8, εἶτ᾽ δὲ μεμάϑηκε, δέσποτα, ζῆν, ἐγκαλεῖς; 
4. ζῆν δὲ τὸ τοιοῦτον; Β. ὡς λέγουσιν οἱ σοφοΐ. 
ὁ γοῦν ᾿Ἐπίχουρός φησιν. εἶναι τἀγαϑὸν ᾿ 
τὴν ἡδονὴν δήπουϑεν" οὐκ ἔστιν “δ᾽ ἔχειν 

ἃ ταύτην ἑτέρωϑεν, ἐκ δὲ τοῦ ζὴν δὴ χαλῶς 

10 εὔσως ἅπαντας ἡ τυχὸν δώσεις ἐμοί. 
«4. ἑόρακας οὖν φιλόσοφον εἰπέ μοί τινα 
μεθϑύοντ᾽ ἐπὶ τούτοις ϑ΄ οἷς λέγεις κηλούμενον ; 
Β. ἅπαντας. οὗ γοῦν τὰς ὀφρῦς ἐπηρκχότες 

Υ. θδ. ἐστ᾽ οὐχ] ἐστὲν οὐκ Β'. Ψ. 66. ὃ, γ᾽ οὐκ ΑὮ), ὅτ᾽ οὐκ ΟΥ̓. ὅτε᾽ 
οὐκ Β. ὃ γ᾽ οὖν οὐκ Ῥ. ἀγνοοῦσι δὲ ΑΒΌΟΡ, ἀγνοοῦσί τε ἴ,. ἄγνο- 

οὔσι . Βάτων Ὁ αδαυβοηαβ. θυ πλάτων δοάθηι ΘΙΤΌΤΘ αἴι0 
ὙΠ. ν. 279 ἃ. υδὲ πὶ νϑύϑβιιβ. τϑρϑέυμέι, δ᾽ ἐν Συνεξαπατῶντι] 
δὲ ξυνεξαπατῶντα Β. 

09 ο. Ὑ. 1. τὸ μειράχιόν μου 279. ΓἸΡΡῚ μου τὸ μειράκιον. 

παραλαβὼν] παρακαλῶν Ὁ. Ψ. 3. αὑτοῦ] αὐτοῦ Α. ἑαυτοῦ Ο. 
Υ-. 4. εἰθισμένον] εἰθισμένος 279. Ψ. 5. εἴτ᾽ εἰ 279. ΓΑΡΥῚ εἴ τῶ 
᾿ς, 6, ζῆν δὲ τὸ τοιοῦτον; ὧς] ζῆν δ᾽ ἐστὲ τὸ τοιοῦτον ὡς ΑἈΒΟΡΥῚ,. 

τὴν δ᾽ ἐοτὶ τὸ τοιοῦϑ᾽ ὡς ὙΙ, 279. ζὴν δ᾽ ἐστὶ τὸ τοιοῦτον ΟΠ νν ΕἸ ΡῊ. 
ἀεϊοίο ὡς. Μ΄. 8. δήπουθεν Τ,. δήποϑεν ῬΥ͂. 

103 ἀ. ΥΨ΄. 9. ταύτην οπι. Ρ, δὴ καλῶς) παγκάλως 279 τρορέρ. 
. εὃ μὴ ἐκ τοῦ ζὴν καλῶς Ο. Ψ. 10. εὔοσως ἅπαντας ἢ 279. 1,6ρΡ6- 
Ῥαΐαν ὦ σωσία πάντη, εὐσωσία πάντη ΒΡ. "“Γοΐαπι νούβυπι οπι. Ὁ, 
Ψ. 11, ἑόρακας οὖν} Τνοσοραίαν ἑώρακας σὺ. ἑώραχας οὖν 279. ἑώρακας 
δὲ δὺ Ὁ΄ Ψν. 12.᾿ μεϑίύοντ᾽ ἐπὶ. τούτοις ἴ.. μεθύοντα ἐπὶ τούτοις 

ΑΒΌΡΨ. μεϑύοντα τούτοις ἰτοίί5. ἴῃ ἘΧΟΟΡρεῖβ ν. 48ῦ. τούτοις 

ϑ᾽ οἷς ΔΛΌ εὐ 279. τούτοις οἷς ΡΎΤ,. ΝΟ. ΤΣ γοῦή) γὰρ 279. 
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καὶ τὸν φούνιμον. ξητοῦντες ἐν τοῖς. πὲριπάξοις 

15 καὶ ταῖς ὀιατριβαϊς ὥσπερ ἀποδεδρακότα 
οὕτως; ἐπὰν γλαυκίσκος. ἁὐτοῖς παρατεϑῇ, ὃ 

Ἃς ἴσασιν οὗ δεῖ πρῶτον ἅψασθαι τόπου, 

ὯΝ καὶ τὴν κεφαλὴν ξητοῦσιν ὥσπερ σρλγμθᾶιοο; 
ὥστ᾽ ἐκπεπλῆχϑαι πᾶντας. 9 ι 

602. Καὶ παρ᾽ ᾿Αντιφάνει δὲ ἐν Σερατιώτῃ ἢ, Τύχωγι 
παραινέσεις εἰσφέρων ἄνϑρωπος τοιοῦτός ἐστιν, ὅς, φησιν 

; | Ὅστις Ἄθννα δὲ οὺς 

ἀσφαλές τὰ χτῆμ᾽ ὑπάρχειν τῷ βίῳ λογίζεται, 
πλεῖστον ἡμάρτηκεν. 1) γὰρ εἰσφορά τίς ἥρπακε, 
τἄνδοϑεν. πάντ᾽, 1) δίχῃ τις πε ριπεσὼν ἀπώλε ἡ 

ΕΣ σνδυ στρατηγήσας προσῶφλε ΤΩ ) χορηγὸς αἱρεῦϑ. 
ἱμάτια χρυσᾶ παρασχὼν τῷ χορῷ ῥάκος Ἰνὼ, 
ἢ) τριηραρχῶν ἀπήγξατ᾽, ἢ πλέων ἡλωκχέ ποι, 
ἢ βαδίζων ἢ καϑεύδων κατακέκοιρϑ'᾽ ὑπ᾿ οἰχετῶν. 
οὐ βέβαιον οὐδέν ἐστι, πλὴν ὅσ᾽ ἂν χκαϑ' ἡμέραν 

104. .10 εἷς ἑαυτὸν ἡδέως τις εἰσαναλίσκων τύχῃ. 
᾿ οὐδὲ ταῦτα σφόδρα τι" χαὺ γὰρ τὴν τράπεζαν ἁρπάσαι 

κειμένην ἂν τις προσελϑών". ἀλλ᾽ ὅταν τὴν ἔνϑεσιν 
ἐντὸς ἤδη τῶν ὀδόντων τυγχάνῃς κατεσπαχὼς, 
τοῦτ᾽ ἕν ἀσφαλεῖ νόμιξε τῶν ὑπαρχόντων μόνον.. ὰ 

τὰ αὐτὰ εἴρηκε. χαὶ ἐν ᾿Ὑδρίᾳ. ν 
ἧς 63. Εἰς ταῦτ οὖν τις ἀποβλέπων, ἄνδρες φίλοι, εἰχό- 
.] ὄ ῇ ΕῚ ὗ 

. 14, 1. οπι. 6. Ἴπ ᾿Αἀνδροφόνῳ ἴθ 14 τΘρ θέ Βαίο ΤΥ, ἡ. 163», 
Υ, 14. ζητοῦντες 79. ΓΑΡΥΙ ζῶντες. Υ. 106. οὕτως ομι.. Ὁ. 

ὰ 108 6. Ψ, 18. 19. οπι. Ὁ. Ν, 18. ὥσπερ ῬοΥδοπαθ. Πλθυῖ 
ὡς περὶ. ἀντιφάνεν Ὁ. ἀντιφάνῃ νεὶ ἀντιφάνη ῬΥ͂Ι,. ΦΣτρα- 
τιώτηἢ στρατιῶτι Β. ἢ Τύχωνν (Αδδιθοητβ. ΓΥΌΥΙ τυχὼν. 
ν. 1. δὲ οπι. Ὁ. 

103 “δ΄ Γ΄. ὅ. ἢ χορηγὸς Οαβαιθοπαβ. χορηγὸς ΑΒΡ, χορηγός 95 
ον Ὑ΄ 0. χρυσᾶ ατοίϊ5 1ῃ ἘΧΟΘΥΡΕΙΒ Ρ. 627, καὶ χρύσα Υ. 
καὶ χρυσᾶ Τι. χαὶ χρυσία ΑΒΡ δὲ, φυδπέιπι 6χ βουρέαταθ ἀποείδιιβ 
᾿ΘΟΠΠ σοι ο Ἰἰοαϊέ, Ὁ, . ῥάπος ΟΡ]. ῥάκχος ΒΨ. - ΨΥ, ἀρὴν ἐδς. 

τς ποὺ Ὁ. Υ. 9. οὐδέν ῬΨῚ,. οὐϑέν ΑΌ. ὅσ᾽ Ο. ὃς ΑἌΒΡΥ͂. δ1,- 
104 «. Ψ, 10. εἰσαναλίσκων Οαδαυϊοητ5. ΓΘ οραΐαγν εἰσαναλίσζειν. 

ἀναλίοχειν (Ὁ. τύχῃ Ῥογβοπαβ. 1571 τύχοι: ΨΟΥΖΣ δ αιὰ 
προσελϑὼν) ἀντιπροσελϑὼν ΒΡ, ἔνϑεσιν) ἔκϑεσιν Β. .Υ. 123. 

᾿ς τυχχάνῃς Ὁ. Τιοροθδίαν τυγχάνῃ, δεν ἢ 
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Ὁ τως ἄν ἐπαινέσειε τὸν παλὸν Χρύσιππον, χατιδόντα ἄχρε- 
βὼς τὴν ᾿Επιχούρου φύσιν καὶ εἰπόντα μητρόπολιν εἶναι 
τῆς φιλοσοφίας αὐτοῦ τὴν “ἀρχεστράτου Ταστρολογίαν, ᾽ ἣν 
πάντες οἱ τῶν φιλοσόφων γαστρίμαργου" Θέογνίν τινα αὖ- 

τῶν εἶναι λέγουσι; τὴν καλὴν ταὐτὴν ἐποποιίαν. πρὸς οὺς 

καὶ Θεόγνητος ἐν Φάσματι ἢ “Φιλαργύρῳ φησὺν ἐκ τούτων 
νϑρωπ᾽ , ἀπολεῖς μὲ. τῶν γὰρ ἐχ τῆς ποιχίλης 
στοᾶς λογαρίων ἀναπεπλησμένος νοσεῖς᾿ Ὰὰ 

ο »Αλλότριόν ἐσϑ'᾿ ὃ πλοῦτος ἀνϑρώπῳ, πάχνη" 
σοφίω δ᾽ ἴδιον, κρύσταλλος. οὐδεὶς πώποτε 

32 

ὅ ταύτην λαβὼν ἀπώλεσ᾽ “ὁ ὦ τάλας ἐγὼ, 
οἵῳ μ᾽ ὃ δαίμων φιλοσόφῳ συνῴκισεν. 
ἐπαρίστερ᾽ ἔμαϑες, ὦ πόνηρε, γράμματα" 
ἀνέστροφέν σοῦ τὸν βίον τὰ βιβλία" 
πεφιλοσόφηχας γῇ τε κοὐρανῷ λαλῶν, - 

10 οἷς οὐδέν ἐστιν ἐπιμελὲς τῶν σῶν λόγων."! 

θ4. Ἔτι τοῦ Οὐλπιανοῦ διαλεγομένου παῖδες ἐπεισῆλ-- 
ϑον φέροντες: ἐπὶ δίσκων καράβους μείξονας Καλλιμέδον- 

ἃ τὸς τοῦ ῥήτορος, ὃς διὰ τὸ φιληδεῖν τῷ βρώματι Καρα- 

βος ἐπεκλήθη. Ἄλεξις μὲν οὖν αὐτὸν ἔν᾽ Δορκίδν ἢ 1Ποπ- 
πυζούσῃ φίλιχϑυν εἶναι κοινῶς παραδίδωσι, καϑάπερ καὶ 

ἄλλοι τῶν κωμῳδιοποιῶν, λέγων οὕτως 

Τοῖς ἰχϑυοπώλαις ἐστὶν ἐψηφισμένον, ᾿ 

ὥς φασι, χαλχὴν Καλλιμέδοντος. εἰχόνα 
στῆσαι Παναϑηναίοισιν ἐν τοῖς ἰχϑύσιν, 

ἔχουσαν ὀπτὸν κάραβον ἐν τῇ δεξιᾷ, 

᾿ 

104 ΒΝ. Θέογνιν ὙΥ 6] οἰκοτιιβ δά Ὑποορπίάοπι Ρ. ΙΧ ΧΧΗ͂Ι.: υἱά. 

ΨΙ Ρ. 3510 ἃ. [ιορεθαΐιν Θεογονίαν. Θεόγνητος] ϑέογνις Ὁ. 

Ψ. 2. νοσεῖς ἀλλότριον ατοέϊι5. ΤμΘρ Ρδέαγ νοσεῖς ἐρεῖς (ἐρεῖ Ἰῖοτὶ Οα- 

ϑδυθο δ π1) ἀλλότριον. ᾿ 

τ 104 ο. 0. 3. πάχνη ατοξι5. ΓἸΌΥῚ πάχνης. Ὑ. 4. χρύσταλ- 

λος] χρύσταλος Β. οὐδεὶς Ψ1... οὐϑεὶς ΒΡ, Υ. 0. --- 10.1 

Χν. ρ..671}»}. Ὑ. 7. πόνηρε] πονηρὲ Ὁ. Ψ. 8. ἀνέστροφεν 

Ῥουβοπαβ. ΕἸ ἀντέστροφεν. βιβμαῃ βυβλίω Ῥ, Υ. 9. γὴ 

τε κ᾽ οὐρανῷ ῬΨΤ,. γῆ τε καὶ οὐρανῷ ΔΑ. τε γῆ καὶ οὐρανῷ Β. 

Υ. 10. οὐδέν Ο οὐ 671. οὐϑέν ῬΥΤ,. σῶν οἴ. Ὁ. 

104 ἃ. αὐτὸν] αὐλὸν Β, χωμῳδιοποιῶν Α. κωμῳδοποιῶν ῬΥ͂Τ,. 

Ψ, 3. στῆσαι] στήσειν Ὁ. Ἰάθηι [Ὀγέα556 ἴῃ. Β οϑέ, ὁχ 400 εἰ- 
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ὡς αὐτὸν ὄντ᾽ αὐτοῖσι. τῆς τέχνης μόνον 
σωτῆρα, τοὺς ἄλλους δὲ πάντας ζημίαν. 

περισπούδαστος δὲ ἣν πολλοῖς ἡ τοῦ χαράβου βρῶσις, ὡς 
ἔστι δεῖξαι διὰ πολλῶν τῆς χωμῳδίαρ. μερῶν" ἀρχέσει δὲ 

τὰ νῦν ᾿Αριστοφάνης ἐν ταῖς Θεσμοφοριαζοίσαις οὕτως 

λέγων 
᾿Ιχϑῦς ἐδϑηδοὶ τις ἢ σηπίδιον 
ἢ τῶν πλατειῶν καρίδων 1) πουλύπους, 
ἢ νῆστις ὀπτᾶτ᾽, ἢ γαλεὸς, ἢ ἢ τευϑίδες : 
Β: μὰτὸν Δι᾿ οὐ δῆτ᾽. «4. οὐδὲ βατίς; Β. οὔ φημ ἐγώ. 

Ε΄ 5.3. οὐ χόριον οὐδὲ πῦος, οὐδ᾽ ἥπαρ χάπρου, 
οὐδὲ σχαδόνες, οὐδ᾽ ἠτριαῖον δέλφαχος, 

οὐδ᾽ ἐγχέλειον, οὐδὲ κάραβον "μέγαν 
γυναιξὶ χοπιώσαισιν ἐπεχουρήσατε; 

πλατείας δὲ καρῖδας ἂν εἴη λέγων τοὺς. ἀσταχοὺς χαλου- 
μένους, ὧν “μνημονεύει Φιλύλλιος ἐν Πόλεσι. καὶ ᾿“ρχέ- 
στρατὸς γὰρ ἐν τῷ διαβοήτῳ ποιήματι οὐδ᾽ ὅλως που 

κάραβον ὈΉσοΝ ἀσταχὸν προσαβδρεύῳ , ὥσπερ κἂν 
τούτοις 

10ὅ “Ἵλλὰ παρεὶς, λῆρον πολυώνυμον ἀσταχὸν ὠγνοῦ 
τὸν τὰς χεῖρας ἔχοντα μαχρὰς ἄλλως τε βαρείας, 

τοὺς δὲ πόδας μιαροὺς, βραδέως δ᾽ ἐπὶ γαῖαν ὀρούει. 
εἰσὶ δὲ πλεῖστοι μὲν πάντων ἀρετῆ τε κράτιστοι 
ἐν «Ἀπάραις, πολλοὺς δὲ καὶ “Ἑλλήσποντος ἀϑροίζει. 

κόνῳ. στῆσαν Θποξδέαπι 5. πῃ 410 Π]Π1] δὲ ἃ δἀϊέα βουϊρέυγτα ἀἰδθδπ- 
βίθηϊβ. Ψ. ὃ. αὐτοῖσι ΒΟΡ. αὐτοῖσιν ὙΤ,. 

104 6. τὰ νῦν] τὰ οπι. ΡΕ ᾿ ᾿Αριστοφάνης οπι. Β., ᾿Θεσμο-- 
φοριαζούσαις)] ϑιοουπαῖ9. Οπὶ. πος ἔιαρτηθπέαπη (Ὁ... γ.1. χϑὺς 
Ῥψν, ἰχθύς 1Τ,. ἐώνηταί τις ὙΠ]. Ρ. 824 ". Τιοροραΐαν τὰς ἐώνη;- 
ται. Ψ. 2. πουλύπους Ψ],. πολύπους ΑΒΡ. Ψ. 4, οὐδὲ) οὗ 
καὶ 5014 Γ,γ) μϑοοδέο ἐνροξμεέϊοο. βατίς) Ταῦτ! βάτις. ὙΙ146 ὙΠ. 
Ρ. 286 ". οὐ φήμ᾽ Ῥογβοπιιβ. Τὐἰδυὶ οὐδὲ φήμ᾽, 

104 ἢ, Ψ. δ. οὐ χόριον ῬΟΥΒΟΠι5. ΓΡΥῚ οὐδὲ χόριον. πῦος} 

πυὸς Τ,. πνύνος Ὑ. πνυὸς Ῥ, Υ. 6. οὐδὲ σχαδόνες Βταποϊκία5. Τυὐἱδτὰ ἡ 
οὗ δὴ σχαδόνες. οὐδ᾽ ἠοχαδόνες Β., ἡτριαϊον) Ἐν πιο]. Νῖ. ν. 439, 
42. Υ. 7. μέγαν] μέγα Α. Ὑ. 8. χκοπιώσαισι»} Τιϊθτὶ κοπιώ- 
σαις. Φιλύλλιος)] ϑαρτα γ. 86 6. Ι 

105 ἃ. Ψ-. 1. πολυώνυμον Ψαϊ]οκΚοπατίαβ δα Ηδγοάοει ΨΠ, ὅ. 
Γιοροθδέαν πολὺν, Υ. 3. βραδέως δ᾽ δ᾽ ὁπ. Β.. ὙΊῖ, 4. ἀρετῇ 
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καὶ ̓ Ἐπίχαρμοα, δ΄ ἐν “Ἡβας γάμῳ: τὸν προειῤημένον ἀστα- 
κὸν ὑπὸ τοῦ. γράν οδαν δηλοῖ. ΠΕ ΤΥ ἐστι λέγων 

οὕτως. τ τ αἰ κα τὼ ἱ 

ἘἘγτὶ δ᾽ ἀστακοὶ, κολύβδαιναί. τὲ χῶς. τὰ ο πόδι' ἔχει ᾿ 

μικρὰ, τὰς. χεῖρας: δὲ μακρῶς, κάραβος δὲ τὥνυμα. 

θ6. Ἴδιον δ᾽ ἐστὶ γένος χαράβων τε. χαὶ ἀσταχῶν 
ἄλλο, ἔτι δὲ καρίδων. τὸν δ΄ ἀσταχὸν. οἱ “Αττιχοὶ διὰ τοῦ ο 

ὀστακὸν λέγουσε,. χαϑάπερ καὶ ὀσταφίδας. τϑλπίχεμοξ δὲ 

ἐν Πᾷ καὶ Θαλάσσῳ φησὶ »»Κάαστωχοὶ᾽ γαμψώγυχοικ ΟΣ “Σπε ῥ- 

σιππὸος δὲ ἐν δευτέρῳ. “Ὁμοίων. “παραπλήσιά φησι. εἶναι 
τῶν μαλακοστράκων, ιχόραχον; ἀσταπὸν ψύμφην ; ἄρχτον, 
καρκίνον, πάγονρον.. Διοκλῆς. δ᾽ ὃ “Καρύστιός φησι ,,ἸΚΚαρῖ- 

δὲς, χαρχίνοι, χάραβοι, 'ἀσταχοὶ εὔστομα καὶ διουρητικάςς 

χολύβδαιναν δ᾽ εἴρηχεν,. ̓ Επίχαρμος ἐν τοῖς. προεκκεξιμένοις, 
ὡς μὲν Νιίκανδρός. φῆσι, τὸ ϑαλάσσιον. αἰδοῖον. ὡς δ᾽ ὁ 

Ἡρὰκλ ἐίδης ἐν ᾿θψαῤτυτικῷ » τὴν καρῖδα. :Αριστοτέλης δὰ 
ἐν πέμπτῳ ζώων μορίων ὧν μαλακοστράκων ὀχεύονται 

(φησὶ): κάραβοι, ἀστακοὶ; καρῖδες “αὶ τὰ τοιαῦτω, ὥσπερ 

καὶ τὰ ὀπισϑουρητικὰ τῶν τετραπόδων. ὀχεύονται. δὲ τοῦ 
ἕαρος ἀρχομένου. σιερὸρ. τῇ: γῇ Ἴδη, γὰρ, ὦπται ἡ ὀχεία 
πάντων τῶν τοιούτων " ἐνιαχοῦ. «δὲ, ὅταν. τὰ: σῦκα ἄρχηται 
σπεϊταίνεσϑαι. γίνονξαι δ᾽ οἱ μὲν κάραβοι ἐν ᾿τοῖς. τραχέσι 
χαὶ πετρώδεσιν. οἱ. δ᾽ ἀστακοὶ. ἐν τοῖς λείοις’ ἐν δὲ τοῖς 

πηλώδεσιν. οὐδέτεροις. 'διὰ καὶ ἐν ̓ ξ λλησπόντῳ μὲν καὶ περὺ 

Θάσον ἀσταχοὶ γίνονται, περὶ δὲ τὸ “Σίγειον καὶ τὸν ἄϑω 

τὲ ΡΨῚ,. ἀρετῇ δὲ ΒΌ, χαὶ ἀρετῇ Ὁ. Ἵβας] ϑευιθοραίαν Ἥβης. “᾿ 
105 ". τε, χ᾽ ὃς τὰ ποδί, ἔχει ῬΟΡΒομα5: φῦ κέξαύνα ποδὲ ἔχεν "Δ, 

ὃ 
τε χ᾽ ὀστᾶ ἸΔΟῪ ἔχει Ῥ, τπσε- τὰ: ποδί’ (ποδι" Ὁ.) ἔχουσαι ΒΟ, τ᾽ ἐχόσαν 

ποδία Υ. τ ἔχουσαι ποδία 1... καράβων. τε, καὶ καράβων καὶ (Ὁ. 

ἔτν δὲ]. ἔτι χαὶ Ὁ; γαμψώνυχοι γαμψώνυχος Β. Θυρὰ ὁχ 

γαμψώνυχες οογταρέσμι Υἱἀθέαν, δευτέρῳ] ϑογιθοθδΐαγ “β΄. 
πόρακον) κάραβον Θοδπονὰθ 46 Αφαδέ!]. Ρ. 300. Ἶ 

105 6. προεκκεικιένοις προσεκκειμένοις ΒΡ ὃ ᾿Πραγλείδης 1. 

. ἃ οὴ. ΡΥ͂. "Αριστοτέλης Η. Δ. Ψ, 6. ν. 188. ἐν πέμπτῳ 

ζώων. 851}. οὐ ἴ,. ἐν ζώων ΑΒΡΨ. ἐν τῷ περὶ ζώων Ο. κάραβον 

ἀστακοὶ!. κάραβος, ἀοτωκὸς Β. ἔαρος ἀργομένου Β4511, δὲ ἔ,. ἀέρος 

ἐρχομένου Ψ. ἔαρος ἐρχομένου ΑΡ, ἔαμρος ἐρχύμενα Ο. ἄρχηται) 

ἄρχεται Β.. ἄρξηται Αγϊδίοέρ 168. γίϑονται) ᾿δϊάοπι Υ, Ὁ. Ρ. 214. 

τς 10 ἃ. « γειον] σίγιον Β. ἣ 
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χάραβοι. εἰσὶ δ᾽ οἱ κάραβοι μαχρόβιοι πάντες. : Θεόφρα- 
στος δ᾽ ἐν τῷ περὺ τῶν φωλευόγτων τοὺς ἀσταχοὺς χαὶ 
χαράβους καὶ καρῖδας ἐχδύεσϑαί, ̓ ς φησι τὸ γῆρας. 

τ 00. Περὶ δὲ τῶν καρίδων, ὅτι καὶ πόλις ἣν Καρίδες 
᾿ περὶ Χίον τὴν νῆσον Ἔφορος ἐν τῇ πρώτῃ ἱστορεῖ, χτί- 

σαι φάσχων αὐτὴν τοὺὸ διασωθέντας ἔχ τοῦ ἐπὶ ΖΔευχα- 

τ λίωνρς γενομένου κατακλυσμοῦ μετὰ Μάκαρος, χαὶ μέχρι 

γῦν τὸν τόπον χαλεῖσϑαι Καρίδας. ὃ δὲ ὀψοδαίδαλος 4ρ- 

χέστρατος παραινεῖ; τάδε 
ἪΙν δέ ποτ΄ εἷς Ἴασον Καρῶν ἘΑΡῊΝ εἰσαφίχηαι, 

καρῖδ᾽ εὐμεγέϑη λήψει, σπανία δὲ πρίασϑαι" 

ἐν δὲ Μίακηδονίῳ τὲ χαὺὶ ᾿Αμβρακίᾳ μάλα πολλαί. 

ἐχτεταμένως δ᾽ εἴρηκε χαρῖδα “Ἰραρὼς μὲν ἐν Καμπυλίωνι 

“41: τὲ χαμπύλαι 
καρῖδες ἐξήλλοντο δελφίνων δίκην 

ιν εἰς σχοινόπλεκτον ἄγγος. 

χαὶ Εὔβουλος ἔν Ὄρϑάνῃ 
Καρῖδα καϑῆχα κάτω χανέσπασ᾽ αὖϑις. 

᾿Δναξανδρίδης “Τυχούργῳ 
Καὶ συμπαίζειν καριδαρίοις 
μετὰ περκχιδίων καὶ ϑριττιδίων, 
καὶ ψητταδίοις μετὰ κωϑαρίων, 
καὶ σκινδαρίοις μετὰ κωβιδίων. 

"ὧδ “ 

Θεόφραστος] ΜοΪ. ἴ, Ρ, 830. πόλις ΛΟΙ͂, οἔ ορίίοπιο Ἠσοβοβ 111, 
πολλαῖς Β. πολλαὶ ΡΥ. πρώτῃ] τρίτη Νίανχιιι5 δά ΕΡΠογαπ ρ᾿. 130. 

10 6. γενομένου] γινομένου Β. μάκαρος ΑΒΟ οὲ Οαβδυθο- 
πίϑηϊ, μάκαρας ΡΥ͂Ι,. χαὶ μέχρι ἢ μέχρι Β. Ἴασον] ᾿Ιασὸς 
ὀξυτόνως 5ΒογΙὈἠξιν τη δέγαθοπο ΧΡ, 21. ν. 40. Οοτγ. δὲ δι101.. 

Βουοθαίαν λήψῃ. λήψεις ΑΒΡ, πᾶτε λήψει 4641: νἱ46. ὙΠ... 328 ἃ. 
,. σπανία ϑομνν οἰ 9. σπώνια ΛΒΡ, σπανίαν Ὁ. σπόνιαν Ψ. σπανίαν 

ἢ, “͵ακηδονίᾳ μωκεδονίᾳ Ὁ, ᾿Αραρὼς] ῬΡ. 80 ἅ. Ἐλιβτ: ἔμ ῖι5 
τ Ρ. 1220, 52. ἀράρως Ῥ. 

105 ἢ( ὀρϑάνῃ ΑΒΤ,. ὀρϑάννῃ ῬΥ͂, χαϑῆχα κάτω] κατήκατω Β,, 
χαϑήχατο Ρ., ΛἈπαχαπαγίϊβ νυ. 1. 2. τορϑίαπειν ὙΠ. ν. 329 ὁ. 
Ψν 1. -- ζει -- ζειν 329. καριδαρίοις χορακινιδίοις 829, 

Υ. 2. περκιδίων 829. Τ,Ἔρ δία περδικίων. ϑριττιδίων) ΟοΥτῖρο 
ϑραττιδίων οχ 320, Ψ, ἢ. ψητταδίοις Ὁ. ψιτταδίοις ὙΤ,, ψηττα- 
οίοις ΤιοΌΘοἷς, δὰ ΡΒγυπίο. ν. 74. κωϑαρίων δδοινν ΕΙΡΉ.. {ων 
κωβιδαρίων. 

ΛΥΒΕΝΑΕΤΙΒ. 10 
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ὁ δ᾽ αὐτὸς χἀν Πανδάρῳ φησὶν 
: Οὐκ ἐπιχεχυςὼς ὀρϑὺς, ὡ βέλτιστ᾽, ἔσει" ; 

αὕτη δὲ Χαρίδοϊ τὸ σῶμα καμτύλη 
ἄγχυρά τ᾽ ἐστὶν ἄγτικρυς τοῦ ὀὐδοΙθο ; 

ἐν δὲ “Κερκίῳ 
τ βρυϑρότερον καρῖδος ὀπτῆς σ᾽ ἀποφανῶ, 

Ἐύβουλος Τιτϑαῖς 

Καρῖδας τε τῶν χυφῶν. 
καὶ ᾿Ωφελίων Καλλαίσχρῳ 

Κυρταὶ δ᾽ ὁμοῦ χαρῖδες ἐν ξηρῷ πέδῳ. 
καὶ ἐν ᾿Ιαλέμῳ 

᾿Ωρχοῦντο δ᾽ ὡς ̓χαρῖδες ἀνθράκων ἔπι 

πηδῶσι χυρταί. 

συνεσταλμένως δ᾽ εἴρηκεν Εὔπολις ἐν «Αἰξὶν οὕτως 
“Πλὴν 

ἅπαξ ποτ᾽ ἐν Φαίαχος ἔφαγον χαρίδας. 
χαὶ ἐν δήμοις ᾿ 

Ἔχων τὸ πρόσωπον καρίδος πρβιάμές ἐμὲ 

607. ᾿Ωνομάσϑησαν δὲ χαρῖδες ἀπὸ τοῦ κάρα" τὸ πλεῖ- 

στον γὰρ μέρος τοῦ σώματος ἡ χεφαλὴ ἀπηνέγκατο. χα- 
φίδες δὲ βραχέως οἱ “ττικοὶ ἀναλόγως" παρὰ γὰρ τὸ κάρη 
γέγονε, διὰ τὸ μείξονι κεχρῆσϑαι κερραλῇ. ὡς οὖν παρὰ 
τὸ γραφὴ γραφὶς καὶ βολὴ "βολὶς, οὕτω καὶ παρὰ τὸ κάρη 

͵ 

106 ἃ. ΥΨ. 1, ἐπικεχυφὼς Οαβαῦθοπιβ. ἐπικεχρυφῶς ῬΥ͂. ἐπικεκρυ-- 
φὼς 1... ἔσει] δου δία ἔσῃ." Ψ. 2. καριδοῖ] καρίδος Β. 
καμπύλη ἄγκυρά τ Ὑ7,. καμπύλη τ ἄγκυρα Ὁ οἐ Ἐϊπυδέδίμία5 Ρ. 1220, 
49. καμπύλη τ΄ ἀἄγκυρά τ᾽ ἈΒΡ.᾿ «Κερκίῳ}] Κερχύονι Ἠοἰ πο κ5ῖι5 
Ἠδίθμβ. αν. Ἰθοί, Ρ. 72. ἐρυϑρότερον ΟΡΙ, οἐ Επιδέαίμηπ5 Ρ.. 
1220, δ. ἐρυϑρώτερον ΑΥ̓͂. ὑπτῆς Ὁ οὐ Ἐλιβίέδεμιι8, ὀπτῶν 
ἌΒΡΥΙ,. Τιτϑαῖς1 Τὐλῦτὶ τηϑαῖς, καρίδας τε ΑΒΡ, κχκαρῖδα 

τε Ψ, καρίδα τε Τ'. κυφῶν ϑοιινοῖρῃ, ΤὐΡΥῚ χύφων, καὶ 
ὠφελίων κχαλλαίσχρῳ ἈΠ. δὲ Οαδαυθοπίαηϊ. ὥφελλον καλλαίοσχρῳ Β. 
ὥφελλων καλλαίσχρῳ Ῥ. χαὺ ἐν καλλαίσχρῳ Ὗ. ᾿Ωρχοῦντο δ᾽] δ᾽ οτῃ. 

ΑΒῸΡ δὲ Επιϑὲ ἐμ Ρ. 1220, 53. ὠρχοῦντ᾽ Ρ, ὡς . ὥσπερ 
ΑΒΟΡ οἐ Ἐϊπδιαίμῖι8. ὠρχοῦνϑ'᾽ ἅπερ καρῖδες ΜοϊποκίαΒ. 

106 ". ἐν Φαίακος] ἐκ φαίακος Ῥ. Ἔχων --- μασϑλητίνης 6Χ 

Οταϊίμο αἴξοτε Ἐξντο]. Μ, Ρ. 491, 40.. φσὸ πρόσωπον] τὸ ΟΠ. 
ἘΣ πΙ0]. καρίδες δὲ) καρίδας δὲ Ὁ, ᾿ 

πο 00... -αἂ---- --οΟο- 
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᾿χαρίς. ταϑείσης. δὲ τῆς ̓παρατελευταίας ἐτάϑη καὶ τὸ τέλος, 
᾿ χαὶ ὁμοίως λέγεται τῷ ψηφὶς καὶ χρηπὶς χαὶ τευϑίς. 

«Περὶ δὲ τῶν ὀστρωκοδέρμων τούτων Δίφιλος μὲν ἑ 
“Σίφνιος οὕτω γράφει 9 Τῶν δ᾽ ὀστρακοδέρμων καρὶς, ἄστα- 

χὸς, κάραβος, καρκίνος, λέων τοῦ αὐτοῦ γένους ὄντα δια- 

φέρουσι. μείζων δ᾽ ἐστὶν ὁ λέων τοῦ ἀστακχοῦ. οἱ δὲ κά- 
ἃ ραβοι καὶ γραδιαῖοι λέγονται" τῶν χαρκίνων δ᾽ εἰσὶ σαρ- 0 Ἴ 70 ᾿ ἴ Ἢ 90 Ν 

" χωδέστε ἐροι. ὃ δὲ καρκένος βαρὺς καὶ δύσπεπτος.“ Μνησί- 

ὅξος δ᾽ ὁ ᾿ϑηναῖος ἐν τῷ ΑΝ ἐδεστῶν γ»Κάραβοι (φησὶ) 
πὸ καρκίνοι καὶ χαρῖδερ καὶ τὰ ὅμοια » δύσπεπτα δὲν 

ταῦτα, τῶν δ᾽ ἄλλων ἰχϑύων εὐπεπτότερα πολλῷ. πρέπει 
δ᾽ αὐτοῖς ὀπτῶσϑαι μᾶλλον ἢ ἕψεσθαι." κουρίδας δὲ τὰς 

χαρῖδας εἴρηκε “Ξώφρων ἐν γυναικείοις οὕτως »,1δὲ χαλᾶν 
χουρίδων, ἴδε καμμάρων;. ἴδε φίλα" ϑᾶσαι μὰν ὡς ἔρυ- 

ἐ ϑραί τ᾽ ἐντὶ καὶ λειοτριχιῶσαι.“ ἜΤ Νυμος δ᾽ ἐν Γᾷ καὶ 
Θαλάσσᾳ »Κουρίδεξ τε φοιγίχιαι." ἐν δὲ “όγῳ χαὶ 20- 

γίννᾳ ἈΝ τοῦ ὦ εἴρηκέν »»Φφύας τε  κωρίδας τε χαμπύ- 

λας. « -Σιμωνίδης δὲ 
Θύννοισι τευϑὶς, κωβιοῖσι κωρίδες. 

68. ᾿Σξῆς εἰσεχομίσϑη ταγηνιστὰ ἥπατα περιειλημ- 
μένα τῷ χαλουμένω. ἐπίπλῳ, ὃν Φιλέταιρος ἕν ἽΓηρεῖ ἐπί- 
πλοῖον εἴρηκεν. εἰς εἰ ἀποβλέψας ὁ Κύνουλκος, “4ἐγε ἡμῖν, 

ἔφη; ὦ σοφὲ Οὐλπιανὲ, εἴ που χεῖται οὕτως τὸ ἧπαρ ἐντε- 

ἢ τυλιγμένον. καὶ ὃς, ᾿Βὰν πρότερον δείξῃς, σὺ παρὰ τίνι ὁ 

ἐπίπλους εἴρηται ἐπὶ τοῦ λίπους καὶ τοῦ ὑμένος. ἀντικο- 
θυσσομένων οὖν τούτων ὁ Μυρτίλος ἕφρη; ὋὉ μὲν ἐπίπλους 

100 6. παρατελευταίας] παρατελευτῆς Ὁ, ἴῃ 410 ΤΙΪΤῸ ΒΌΡΟΙΒΟΓΪ- 

Ῥέαπι. παραληγούσης. παρατελεύτου ἘΠπιδίαί τ Ρ. 1220, 51. ψηφὶς 

καὶ. -πρηπὶς Β. Αδοτγαΐ χαὶ. οὕτω Β. οὕτως ΡΥΪ,, 

᾿ 106 ἃ. ταῦτα] πάντα Ὁοταῦδ δ “Χεποογαΐθηι ἐπ 193. "1δε] 

ἴδεν ΒΡ. χαλᾶν ὙΠ,. χαλὰν ΑΒΡ. ἴδε] ἰδὲ Ρ καμμάρων] 

γΠ: Ρ. 306. ἴδ] δὲ Ῥ᾿ 
106 6. ϑᾶσαι μὰν] ϑασαήκαν Ῥ, λειοτριχιῶσαιν ἴ,, λείως 'τρι-- 

χιῶσαν Ψ,, λειστριχιῶσαν Ῥ. φοινίχιαν  φοινίχεαι Ὁ. «1ογίννᾳ 
Ῥουβοπιβ ἀρὰ Οαϊδέοτα, δα Ἡδρμδαδϑέ, Ρ. 45. λογιναὶ ῬΨΤΩ. λογιναν 
βίη. δοοθηία Α. τοῦ ὦ ἹΚοειΐιβ ἀᾶᾷ ατορογπιπι ν. 094. Γῖθτι 
τούτων. Σιμωνίδης] Ἐτ, 201. ρ». 400. κωβιοῖσι ἴ.. πωβίοισν 

ΩΣ. : Φ.λέταιρος] φιλέτερος Β. εἰς ἃ ΡΠ... εἰς ἅπαν Υ. 

106 ἢ εἴρηται ῬΙ,. εἴρηκεν Υ. - 

105 



944 ἮΝ 
παρ᾽. ᾿Επιχάρμῳ ἐν Ῥάκμδως »ΪΚαὶ τὸν. ἄρτον ἐπικαλύψας 

107 ἐπιπλόῳ.“ χαὶ ἐν Θεαροῖς ..». Οσφύος τε πέρι χαὶ ἐπίπλου."“ 
καὶ ὃ Χῖος δὲ Ἴων ἐν ταῖς Βπιδημίαις ἔφη ., Τῷ ἐπίπλῳ 

ἐπικαλύψας “ ἀπέχεις, φίλη κεφαλὴ Θυλπιανὲ, τὸν ἐπί- 
πλοῦν, ἵν. ἤδη ποτὲ αὐτῷ ἐντυλιχϑεὶς κατακαυϑῆς χαὶ 

πάντας ἡμᾶς ζητήσεων ἀπαλλάξης. τό τε μαρτύριον τοῦ 

οὕτω διεσχευασμένου ἥπατος δίχαιος εἶ σὺ απομνημονεῦσαι; 
προειρημένου σοι πάλαι, ὅτε περὶ. τῶν ὠτίων χαὶ ποδῶν 

ἐξητοῦμεν, "ἅλεξις ἐν Κρατεύῳ ἢ Φαρμακοπώλῃ εἴρηκε. 

πᾶσα δ᾽ ἡ ἐχλογὴ χρησίμη οὖσα εἷς πολλά: ἐπεὶ τὰ νῦν 

Ρ διὰ μνήμης οὐ χρατεῖς, αὐτὸς ἐγὼ διεξελεύσομαι. φησὶ δ᾽, 

{ 

οὕτως ὃ χωμιχὸς 
Πρῶτον μὲν αὶ ὄστρεια παρὰ δΝήρεν τινι 
ἐδὼν γέροντι φυχί᾽ ἠμφιεσμένα 
ἔλαβον ἐχίνους τ᾽" ἔστι γὰρ προοίμιον. 
δείπνου χαριέντως ταῦτα πεπρυτανευμένου. 

5 τούτων δ᾽ ἀπολυϑεὶς, χειμένων ἰχϑυδίων 

μιχρῶν, τρεμόντων τῷ δέει τί πείσεται; 
ϑαρρεῖν χελεύσας ἕνεχ᾽ ἐμοῦ ταῦτ᾽, οὐδὲ ἕν 
φήσας ἀδικήσειν, ἐπριάμην γλαῦχον μέγαν. 

ἔπειτα νάρχην ἔλαβον, ἐνθυμούμενος 

ἄρτον ὙΤ,. ἄρχον ΒΡ. ἄρχον Ἀ 5ἰπ6 δοσθπέι: ἐπιχαλύψας ΒομυνοΙ ΒῚι. 

εἰ Ῥουβοπυϑ. ΤΑΌΥῚ ἐπικάμψας. Θεαροῖς ἹΚοοπῖι5 δὰ ΟτγΘΒΌΥΙ ΩΣ 

Ρ. 197. δεογιθεθδίαν Θεάροις- 

107 ἃ. ἔφη Τῷ ἐπίπλῳ ἐπικαλύψας ϑομινοῖρη. δὲ Ῥουβοπιβ. ἔφη 
τῷ ἐπίπλῳ ἐπικάμψας Ἀ. ἔφη τῷ ἐπικάμψας Ῥ, ἔφη τὸ ἐπικάμψας (ἐπι-- 
χκάψας Ὁ) 1. ἕν" ἤδη ΑΒΟΙ, δὲ δριέοπι ΗΟθβοΒ Ι. ἐν δή Υ.. 
ἐπίπλουν ἢ δή ποτε Ῥ. οὕτω Β. οὕτως ΡΥ. εἴ ἡ ΒΡ, 

σὺ αἀά. Ἀ. οπ!. ΡΥΓ,. προειρημένου ΑΒΡΥ͂. προειρημένον Β851]. Ε,. 
-Κρατεύᾳ ἴ,. χκρατείᾳς ΒΡΨ. ψὙιάς δὰ 9 ἃ. δ᾽ ἡ ἐκλογὴ] 

δ᾽ ἐχλογὴ Β. δὴ ἐκλογὴ Ῥ. ἐπεὶ ἐπὶ Β. ᾿ 

107 Ρ. Υ.1. -- - 4. οὰπὶ ἀϊπη!αῖο, φαϊπίο οὁπι, (, . 1. Ροβέ 
μὲν παυᾷ ἀσθῖο ϑχοϊαϊε οὖν. ὀστρεια] δου αΐαν ὄστρεα. 
Ψ. 2. φυκί Τιορεθαΐαν φυκίοισιν. φυχίοις ΑΒΡ. ἠμφιεσμένα Οο- 

τὰαῦβ. Τιοροθαίαν ἠμφιεσμένῳ. Ψ. 4. πεπρυτανευμένου] πεπρυτευ-- ᾿ 
μένου ΒΡ, ν. 7. ἕνεκ᾽} ἕνεκεν Ο. ταῦτ᾽ οὐδὲ ἕν ΟΡ, ταὐτοῦ 
δὲ ἕν ΨΠ,. 

107 ο. . 9. --- 11. εχ ΑἸοχιαῖρ θηθένο αἴδονε ΨΠ. ν. 314 ἅ. 

δοβάθπι τὰ πέγασιιθ ἔα θα ὑουϑιιδ μοι σα ΑἸοχιάθμιν ργοθΆθ1}16. ἢ 
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10 ὅτε δεῖ γυναικὸς ἐπιφερούσης. δαχτύλους 
ἁπαλοὺς ὑπ᾽ ἀκάνϑης μηδὲ ὃ ἐν τούτων παϑεῖν. 
ἐπὶ τὸ τάγηνον φυκίδας, ψήττας τινὰς, 

χαρῖδα, φύχην, κωβιὸν, πέρκην, σπέρον, 

ἐποίησά τ᾽ αὐτὸ ποικιλώτε ἐρον ταῶ. 

15 κρεάδι᾽ ἄττα, ποδάρια, ῥύγχη τινὰ, 

ὠτάρι᾽ ὕει, ἡπάτιον ἐγκεκαλυμμένον" 
αἰσχύνεται γὰρ πε “τνὸν ὃν τῷ χρώματι. 

τούτοις μάγειρος οὐ πρόσεισ᾽, οὐκ ὄψεται" 

οἰμώξεται γὰρ γὴ 4. ἀλλ᾽ ἐγὼ σοφῶς 
90 ταῦτ᾽ οἰχκονομήσω χαὶ γλαφυρῶς χαὺ ποικίλως 

οὕτω, ποιῶ γὰρ τοὔψον αὐτὸς, ὥστε τοὺς 

δὲ εἰπγοῦντας εἰς τὰ λοπάδι᾽ ἐμβάλλειν ποιῶ 
ἐνίοτε τοὺς ὀδόντας ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. 

τὰς σχευασίας πάντων δὲ χαὶ τὰς σχευᾶσεις 

95 τούτων ἕτοιμός εἰμι δεικνύειν, λέγειν, 

προῖχα προδιδάσκειν, ἂν ϑέλῃ τις μανϑάνειν.. 
10. Ὅτι δ᾽ ἔϑος τῷ ἐπίπλῳ περικαλύπτεσϑαι τὰ ἡπά- 

τια ᾿Ηγήσανδρος ὃ ̓ Ζελφὸς ἐν ὑποινήμασί φησι, Μετάνει- 
᾿ Ἀ ΄ « ΡΡ ΄ «ς , 3 - 

ραν τὴν ἑταίραν ὡς ἕν τοῖς χεχαλυμμένοις ἡπατίοις αὐτὴ 

πγνευμόνιον ἔλαβε. καὶ ὡς περιελοῦαα τὸ στέαρ εἰδὲν, ἀνέ- 
χραγεν 

ΠΟΙ Ραταπίϊ Ρ. 108 ἃ. Ψ..10. δεῖ Ο. Τιοσορδΐαν δὴ. ἘΠ. 

τούτων] τούτους 314. παϑεῖν) ποθεῖν Β. γ. 12. ἐπὶ τὸ] ἐπὸ 
τὸ τε Ὁ. ψήττας) τήττας Ο. Ψ. 14. αὐτὸ Ὁ. αὐτὸν ΡΥΤ,. 
Ψ. 15. χρεάδι᾽ ἄττα ῬοΡτάδα5. δᾶ Αυἰβίορῃ. Ριυί. 228. Ρ- 27. 1,6- 
δοθδίυγ χρεάδια. ὀύγχη] δύχη Β. Υ. 10.. ὠτάρι᾽ ὕει", ἡπά- 

τιον] Τιοσορδέαν ὠτάρια, ὕειον ἡπάτιον. ὠτάρια ὑΐ ἠπάτιον Ῥ. 
107 ἅ. Υ. 17. πελιτνὸν Ῥογδοπεβ. ϑοιθοθαίαγ πελιδνὸ.. 6 ὃν 

δααιίαπ οχ Ὁ. Ψ. 18. πρόσεισ᾽ ἴ,. πρόσοισ᾽ Ῥ. πρόσα,ο᾽ Υ. 
ὄψεται) ὄττεται 56. Ψ,΄. 19. 42 ἀλλ᾽ ἐγὼ Τ, εἐ ερϊίοπια ἨΘΒΟΒ611, 

ο 
δία λέγω ΑΒΡΥ. σοφῶς Ο. σαφῶς ΒΒ. σαφῶς ῬΥΙ,, ἡ ῆστν 

22. ποιῶ] ϑογιθεθαίυν ποῶ. ὥστε τοὺς --- ἡδονῆς) ΤΠ|5άστν γ ΥΡῚ5 
π᾿ Αβοϊθριοοῖ 6. τπιϑ5 οδὲ ΑΙοχὶβ ΤΡ. Ρ. 109. ἃ. πἰδὶ φορά βατάνια 

ῬΙΓῸ λοπάδια ρΡοϑιπέ, ν᾽. 22. λοπάδι᾽ ἐμβάλλειν] ΤΑΌΥΙ λοιπὰ διεμβάλ-- 
λειν. πη οπἀδίαπι ἐχ 109. ἐμβάλλειν] ἐκβαλεῖν 109. Ἰπτεαυν ἐμβαλεῖν. 

107 6. Υ. 20. ὧν] ἂν Ρογβοῦιβ Λάγνθυβαγ. Ρ. 292. «“γήσαν-- 
δρος] ἡττήσανδρος Β., αὐτὴ οἵη. Ο. αὑτὴ (510) ΡΤ, εἶδεν Β. 

δου δία ἔδεν. ἀνέκραγεν ΑΡΥ͂. ἀνέκραγεν ἀστείως ΟἹ,. 
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. ᾿Ἄπόλωλα, πέπλων μ᾽ ὥλεσαν περιπτυχαί.. ] 

μήποτε δὲ χαὶ Κρώβυλος ὸ χκωμῳδιοποιὸρ αἰσχυνόμενον 
᾿ εἰπὲ τὸ τοιοῦτον ,ἧπαρ, ὥσπερ καὶ "λέξις, ἐν ἧς τω 
λιμαίῳ λέγων οὕτως 

Γ Καὶ σλε λεχτάγην στιφρὰν σφόδρ᾽ ἐν τούτοις τέ που ' 

αἰσχυνόμενον ἧπαρ καπρίσχου σκατοφάγου... 
ἡπάτιον δ᾽ εἴρηκεν “Τριστοφάνης ἐν Ταγηνισταῖς χαὶ .4λ- 

χαῖος ἐν Παλαίστρῳ «Εὐὔβουλός. "ἢ ἐν Δευχαλίωνι. δασυν- 

τέον δὲ λέγοντας τὸ ἧπαρ. καὶ γὰρ ἡ συναλοιφή ἐστι πα΄ 
“ἀρχιλόχῳ διὰ δασέος. φησὶ γὰρ Ἧς 

Χολὴν γὰρ οὐχ ἔχεις ἐφ᾽ ἥπατι. 
108 ἔστε δὲ καὶ ἰχϑύς τις ἥπατος καλούμενος, ὃν φησιν ὁ αὖὐ- 

τὸς Εὔβουλος ἐν “άκωσιν ἢ ““ηδῳ οὐκ ἔχειν χολὴν 
Οὺχ ᾧου μὲ 

χολὴν ἔχειν, ὡς δ᾽ ἡπάτῳ μοι διελέγου. 
ἐγὼ δέ γ᾽ εἰμὴ τῶν μελαμπύγων ἔτι. 

Ἡγήσανδρος δ᾽ ἐν ὑπομνήμασιν. “ἐν ταῖς χεραλαῖς φησι 
τὸν ἥπατον δύο λίϑους ἔχειν τῇ μὲν δὐγῇ καὶ τῷ, χρώματι 
παραπλησίους τοῖς ὀστρείοις, τῷ δὲ σχήματι ῥομβοειδεῖς. 

ὙΕΙ͂ δΙ Ταγηνιστῶν. δ᾽ ἰχϑύων μνημονεύει “ἥλεξις ἐν. 4η- 
μητρίῳ, χαϑάπερ χἀν τῷ προχειμένῳ. δράματι. «Εὔβουλος 

" ᾿θρϑάνῃ 
Πᾶσα δ᾽ εὔμορφος γυνὴ ἀν, 

᾿ἐρῶσα φοιτᾷ τηχάνῳ. τὲ συντρυφᾷ λα 

καὶ Κρώβυλος] καιρώβουλος ΒΡ. ᾿ εἶπε τὸ τοιοῦτον Β.. βουϊνοίνααι" 

εἶπεν τὸ τοιοῦτο. ᾿Ἄλεξις1 δργα νυ, 17. 

107 ἴ, στιφρὰν] στίφραν Ῥ, ἧπαρ ὌΝ σκατοφάγου Ροι- 
ΒΟ0ΠῚ5. ἧπαρ καὶ πρίσκους χαταφαγοῦ ΒΡΨ, ἧπαρ καὶ καπρίσκους κατα- 
φαγοῦ Τ'. ᾿Αριοτοφάνης] Ῥ. 90 ὁ. Εὔβουλός τ᾽ ἐν] εὐβουλός 
τε δ᾽ ἐν Β. δὲ λέγοντας οπι. Β. δὲ οηϊ. Ῥ, συναλόιφὴ ῬΎΥΤ,.. 
συναλιφὴ Β. ᾿Αρχιλόχῳ] Τὺ. 48. Ρ. 3511. διὰ δασέος οἷν. Ῥ. 

“Χολὴν γὰδ] γὰρ οπι. Β. ἷ 
108 ἃ. ὃ αὐτὸς] ΑΒοταΐ ὃ. «Ἱάκωσιν ἢ «Πήδᾳ οὐκ ϑομυν οι. 

λάκωοιν ἤδη δὲ (; ΔΡ[) οὐκ ΔΒΡ, λάκωοιν οὐκ ὟΙ,. ἔχειν] ἔχεν Ὄ. 

Υ. 1. με] οὐ με Ῥονβοιιίβ, δέ μὲ ἸΔοουβίαβ Ρ. 70, ἠ ἐἀστρείοις 
ΑΒ. ὀστρίοις ΡΥν1.. ἄλεξις ΔΒ. καὶ ἄλεξις ῬΥΖ,. 

108 ν. ᾽Ουϑάν)] ὀρϑάννῃ ΑΡ, Ὑ..1. 2. 7. 8. τορϑέυπέιν Υ]. 
Ρ- 228 ἴ. Ψ. 2. ἐρῶσω φοιτᾷ 228. Τωοροθαΐξαν ἐρεῖος ἀπήδει (ἀπὴ- 

δη Β). τηγάνῳ χε συντρυφᾷ 228. Τωοροθᾳίυν τηγάνων τὲ σύντροφα. 

; 
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τριβαλλοπανόϑρεπτα μειρακύλλια, 
ὁμοῦ δὲ τευϑὲς χαὶ φαληρὶς ἢ κόρη 

5 σπλάγχνοισιν ἀρνείοισε, συμμεμιγμένη 
πηδᾷ, χορεύει, πῶλος ὡς ἀπὸ ζυγοῦ. 

ῥιπὶς δ ἐγείρει φύλακας. “Ἡφαίστου χύνας, 

ϑερμῇ παροξύνουσαω. τηγάνου πνοῇ" 
ὀσμὴ δὲ πρὸς μυκτῆρας ἠρεϑισμένη 

10 ἄσσει" μεμαγμένη δὲ Δήμητρος χόρῃ 
κοίλη φάραγγος δαχτύλου πιάσματε 
σύρει τριήρους ἐμβολὰς͵ μιμουμένη 

᾿ δείπνου πρόδρομον ἄριστον. 

ἤσϑιον δὲ καὶ ταγηνιστὰς σηπίας. Πρκόστρατος 1) Φιλέ- 

ταιρος ἐν ᾿Αντύλλῳ φησὶν 
αἰτοῦ, αὖϑις 

σηπίαν ἀπὸ τηγάνου 
τολμήσαιμι φαγεῖν μόνος. 

Ἢ γή ἥμων δ᾽ ἐν Φιλίννῃ χαὶ γόνον ἐχ ταγήνου ἐσϑίοντας 

ποιεῖ ἕν τούτοις 
Μάλα ταχέως αὐτῶν πρίω κα πουλύπουν, 

᾿χαὶ δὸς καταφαγεῖν κἀπὸ τηγάγου ᾿ γόνον. 
72. ᾿Επὶ τούτοις οὐχ ἡσϑεὶς ὃ Θὐλπιανὸς, ἀνιαϑεὶς 

Ὑ. 3. τριβαλλοπανόϑρεπτα μειρακύλλια ῬΙ.. τριβαλλομπάνος ϑρέπτα: 
ἐειραπύλλιων. εἰὐνβαληρικο νον δϑρδπτὰ, μειρακύλλια Οαϑαύθοπι5. Ψ'΄.ά. 

φαληρὶς ἡ] φαληρικὴ Πα] Θοδτηρίυ8. Υ. ὁ. ἀπὸ ΙΔοοβ δία Ρ. 70. 
οομμραγδίέο Εἰασὶρ! 4. Ογοβέ. νυ. 45. δεμνίων ἄπο 1 πηδᾷ δρομεῖῖος πῶλος 

ὡς ἀπὸ ζυγοῦ. Τιῖθτι ὑπὸ. Υ. 8. τηγάνου πνοῇ ἴ.. πνοὴ τηγάνου Υ. 

πνοιῇ τηγάνου ῬΕ ὙΨ, 9. ὀσμὴ) ὀσμῇ Ῥ. ᾿ 

108 ο. Ψ. 10. δήμητρος κόρη ΑΌ, δὴ μητροσκόρη Ψ. δὴ μητρὸς 
πόρη ῬΙ,. Ψ. 11. πιάσματι πιέσματι ὙΆΙΟΚΘΠπαγ. 5080]. ἴῃ Ν. Ὑ, 
γ0]. 1. Ρ. 377. Υ, 12. σύρει) σείρεν Ῥ. ἤσϑιον Ὁ. εἴσϑιον 

ΡΥΙ.. νικόστρατος ἢ φιλέταιρος ΑΒ, ἰῆγο 80 οτᾶϊπο ΡΥ. 
Οὐποτῖ αὖϑις) οὔποτ ἂν αὖϑις αὖ Ῥογβοπαβ. “Ἡγήμων] ϑοΙῖθοθα- 
{τ “Ἡγέμων. Φιλίννη  φιλλίνη Β. Ὑ. 1. πρίω πριῶ ἈΡ, 

Ιηάϊοᾶν! Ἰδοιπδμ. τὸν δαα, ϑεβννοιρῃ. . αὐτῶν πρίω μου 
πουλύπουν ΜΕΙΠΘΙκῖτι5. ᾿. 60. αὶ αὐτῶν ἀ6 πιπι15 1πέ6]Πρ1ξ, φαοτγιιπι 
π᾿ ΡΥΔΟΡΊ 5515 πιθπέῖο δοία ἔπουῖέ, αὐτῷ πρίω σὺ πώλυπον Οοτὰ 5 
δ Χρηοονδίομι ν. 200. πουλύπου»] πόλυπον ῬΙ,. πώλυπον ΑΨ. 

Ν. 2. κἀπὸ Ὑ1,. ἀπὸ Ῥ. καὶ ἀπὸ Β. 
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δὲ, ἀποβλέψας ὡς ἡμᾶς χαὺὶ τὰ ἐξ ̓ Ὀρϑάνου Εὐβούλου 
ἰαμβεῖα εἰπὼν 

“Ὡς εὖ νεναυάγηκεν ἐπὶ τοῦ τηγάνου 
ὁ ϑεοῖσιν ἐχϑρὸς Μυρτίλος" : 

ὅτι γὰρ οὐδὲν τούτων πρεΐμενός ποτε ἔφαγεν εὖ οἷδὰ τῶν 
τινος οἰχετῶν αὐτοῦ εἰπόντος μοί ποτὲ τὰ ἐκ Πορνοβο- 
σχοῦ Εὐβούλου ἰαμβεῖα τάδε 

Τρέφει μὲ Θετταλός τις ἄνϑρωπος βαρὺς, 
πλουτῶν, φιλάργυρος δὲ καλιτήριος, 

ὀψοφόχγος, ὀψωνῶν, δὲ μέχρι τριωβόλου. : 
ἐπεὶ δὲ πεπαιδευμένος ἣν ὃ νεανίσχος καὶ οὐχὶ παρὰ τῷ 
Μυρτίλῳ 78, ἀλλὰ παρ᾽ ἄλλῳ τινὶ, ὡς ἐπυνθανόμην αὖ- 
τοῦ πῶς εἰς τὸν Μυρτίλον ἐνέπεσεν 5 ἔφη μοι τὰ ἐκ [Υεοτ- 
τίδος “Δντιφάνους τάδε 

Παῖς ὧν μετ᾽ ἀδελφῆς εἰς ᾿4ϑήνας ἐνθάδε 

ἀφικόμην ἀχϑεὶς ὑπό τινος ἐμπόρου, 

Σύρος τὸ γένος ὦν. περιτυχὼν δ᾽ ἡμῖν ὁδὲ᾽ 
κηρυττομένοις ὀβολοστάτης ὧν ἐπρίατο, 

5 ἄνϑρωπος ἀνυπέρβλητος εἰς πονηρίαν, 
τοιοῦτος οἷος μηδὲν εἰς τὴν οἰχίαν 
μηδ᾽ ὧν ὃ Πυϑαγόρας ἐκεῖνος ἦσϑιν 6Θι. 
ὃ τρισμακαρίτης εἰσφέρειν, ἕξω ϑύμου. 

ἐν ον Ἴτι τοῦ Οὐλπιανοῦ τοἰϊαῦτά τινῶ παίζοντος δ᾽ 

Κύνουλκχος ἀνέκραγεν »“Ἄρτου δεῖ, καὶ οὐ τοῦ “Μεσσαπίων 
βασιλέως λέγω τῶν ἐν Ἰαπυχίᾳ, περὺ οὗ χαὶ σύγγραμμά ἐστι 
“Πολέμωνι. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ Θουκυδίδης ἐν ἑβδόμῃ 

108 ἅ. ᾿Ὀρϑάνου 1,. ὄρϑάννου ἈΡ, ὀρϑάννης ΒΥ. ἀΦαμβεῖα 
ἰαμβία Α. οὐδὲν τούτων] οὐδὲν, ἔφη, τούτων ϑομννοΙσ ἢ, ἐἑαμβεῖα] 
ἐαμβία Α. βαρὺς, πλουτῶν] βαρὺ πλουτῶν Βοἰ55οπδα 5. 

108 6. ἐνέπεσεν δοπννεῖρη. ΕΠΌΓΙ νέον ἔπεσεν, Ψ.1. παῖς Δ. 
Ἰορερθαίιν πῶς. ’ ΤΥ. 3, δ᾽ ἡμῶν δδὲὶὴ δέ μοι δὲὲ Β. Υ. 4. 

κηρυττομένοις ΑἸ,. κηρυττομένης Β. κηρυττόμενος ΡΥ. ὁβολοστάτης} 
ὁβολοστήτης Β.. ἐπρίατο] ἐπριᾶτο Ἂ. 

108 ἢν Υ. 7. ἤσϑιεν  εἴοϑιεν ἈΡ, ν΄. 8. τρισμαχαρίτης 

»τρισμαχάριστος τοῖ τρισμακάριτος ΜΙ. 5..«ς ΟἀΒδαΡοπιιβ. μιεσσαπίων 

Ρ Βογιδοθαέιν ΠΖεσαπίων. . τῶν Βμινοῖση, ΤΡ τὶ τοῦ. ἑβδόμῃ] 

(ἀρ. 88, Ρ. 48. Βεκκ. καὶ τῷ ᾿ἄρτᾳ --- ἀνανεωσάμενοί τινα παλαιὰν 
φιλίαν. 
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χαὰ Δημήτριος ὃ κωμῳδιοποιὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ δρά- 

ματι Σικελίᾳ διὰ τούτων 
1098 Κἀχεῖϑεν εἰς, τὴν Ἰταλίαν ἀνέμῳ νότῳ 

διεβάλομεν τὸ πέλαγος εἰς Ἡεσσαπίους" 
ἄρτος δ᾽ ἀναλ ἀβὼν ἐξένισεν ἡμᾶς καλῶς. 

ξένος δὲ χαρίεις ἣν ἔχεῖ μέγας ᾿ 

καὺ λαμπρός. 
οὐ τούτου οὐν τοῦ “ἄρτου ὃ νῦν καιρὸς ἦν; ἀλλὰ τῶν εὗ- 
θημένων ὑπὸ τῆς “Σιτοῦς καλουμένης Δήμητρος καὶ Ἵμα- 

λίδος" οὕτως γὰρ ἡ ϑεὸς παρὰ “Συρακοσίοις τιμᾶται; ὡς 

“Ὁ αὐτὸρ Ἰ]ολέμων᾽ ἱστορεῖ ἐν τῷ περὺ τοῦ Μορύχου. ἐν δὲ 

τῷ πρώτῳ τῶν πρὸς Τίμαιον ἐν ΣΣχώλῳ φησὶ τῷ Βοιω- 
5 πιαχῷ ἹΜΜεγαλάρτου καὶ ΜΜεγαλομάζου ὠγαλμᾶτα ἱδοῦσϑαι. 

ἐπεὶ δὲ ἤδη ἄρτοι εἰσεχομίζοντο χαὶ πλῆϑος ἐπ᾽ αὐτοῖς᾽ 

παντοδαπῶν βρωμάτων, ἀποβλέψας εἰς αὐτὰ ἔφη 
Τοῖς ἄρτοις ὅσας" 

ἱστᾶσι παγίδας οὗ ταλαίπωροι βροτοί, 

φησὶν “Ἄλεξις ἐν Τὴ εἰς τὸ φρέαρ. ἡμεῖς οὖν εἴπωμέν τι 

καὶ περὶ ἄρτων. 

74. Προφϑάσας δ᾽ αὐτὸν ὃ ΠΟ ντιανὸςι ἔφη, Τρύφων 

ὃ .Αλεξανδρεὺς ἐν τοῖς φυτικοῖς ἐπιγραφομένοις ἄρτων 

ἐχτίϑεται γένη, εἴ τε χἀγὼ. “μέμνημαι, ξυμίτην, ἄξυμον, 

[ σεμιδαλίτην, “χονδρίτην, συγκομιστὸν -- τοῦτον δ᾽ εἰναί 

φήσι καὶ διαχωρητιχώτερον τοῦ χαϑαροῦ - τὸν ἐξ ὀλυ- 

χωμῳδιοποιὸς Α. κωμῳδοποιὸς ΡΥ͂Τ,, 
109 ἃ. Υ. 1. κἀκεῖϑεν ΨΙ,. χεῖϑεν ἈΒΡ, τὴν οπι. Β, 

Ν. 2. διεβάλλομε  ΡῊ ΟὟ. 8. "ρτος] αὐτὸς ΑΒΡ, ἄρτον Ῥ ἴῃ πιαι- 
δ5ῖη6... ἐξένισεν Ῥ. ξξένιζεν ΑΒ, ἐξένιζ᾽ ὙἹ,. Υ. 4. ξένος δὲ 

(ξένος γε ΔΡ) χαρίεις ἦν ἐκεῖ μέγας ΑΒΡ, ΤιοροΡδίατ ξένος. χαρίεις ἐκεῦ 
μέγας. ἐκεῖ] ἐκεῖνος κα! ΞΟ Υ, ὅ. καὶ λαμπρός Β. καὶ λαμπρὸς 

ἦν ΡΥΠ.. Σιτοῦς) ὅτι παρὰ συρακουσίοις τιμᾶταν δημήτηρ συτὼ 
χαὶ σιμαλίᾳα Ο: ἀπὰς τΤοροέϊ! Εἰ πιβέδεμιιβ Ρ. 20, 33. Οπιΐβ515 καὺ 
σιμαλία. “μαλίδος δον οἰ σὶι. ΠΕ ἘΣ “Σιμαλίδοςς. , συρακο- 

σίοις Ῥ- ϑουθεθαίαιν Συρακουσίοις. ὃ αὐτὸς Αδροταΐξ ὅ. 

ὩΙορύχου δον ΕἸ Ρ}ι. Βουθοθαίαν Π͵ωρύχου. μωρίχου Ἐ». πρώτῳ] 
ἕνάτῳ νἱξῖο5ε Χ. Ρ. 410 ς Σκώλῳ ΑΒΟΙ, εἐ Ἐππέαἐμέιβ Ρ. 205, 
29. σκόλῳ Υ. Βοιωτιαχῷ] βοιωτικῷ ΟΡ, νἱ46 δά 410. 

109 ". ἑδρῦσϑαι Β.. ἱδούσϑανι ῬΎΤΩ, βροτοὶ οπι. Ῥ, 
109 α. τῶν ἐξ ὀλυρῶν Ῥ. 
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ρῶν, τὸν ἐχ τιφῶν; τὸν ἐκ μελινῶν. γίνεται δὲ, φησὶν, ὁ 

χονδρίτης ἐκ τῶν ξειῶγ" ἐκ γὰρ χριϑῆς χόνδρον μὴ γίγε-. 

σϑαι. παρὰ δὲ τὰς ὀπτήσεις ὀνομάζεσϑαι ἱπνίτην, οὗ 
μνημονεύειν Τιμοκλέα ἐν ἱβευδολῃσταῖς οὕτως 

' Καταμαϑὼν δὲ κειμένην σχάφην 
ϑερμὴν ἱπνιτῶν ἤσϑιον. 

ἐσχαρίτην. τούτου μνημονεύει ᾿Αντίδοτος ε ἐν ΠΠρωτοχόρῳ 
! “Ἱαβόντα ϑερμοὺς ἐσχαρίτας, πῶς γὰρ οὔ;. 

τούτους ἀνειλίττοντα βάπτειν εἰς γλυχύν. 
χαὶ ἡὐ ρῶν ἐν «“παγχομένῳ. Ὃ 

: «Καὶ σχάφην λαβών τινα 
τῶν ἐσχαριτῶν τῶν καϑαρῶν. 

“Τυγκεὺς δ᾽ ὃ Σάμιος ἐν τῇ πρὸρ Διαγόραν ἐπιστολῇ 

συγκρίνων τὰ ᾿ϑηνησι γινόμενα τῶν ἐδωδίμων. πρὸς τὰ ἐν 

“Ῥόδῳ φησὶν ὃ Ἔτι δὲ σεμγυνομένων. παρ ἐχείνοις τῶν 
ἀγοραίων ἄρτων, ἀρχομένου μὲν: τοῦ δείπνου καὶ μεσοῦν- 
τος οὐδὲν λειπομένους ἐπιφέρουσιν; ; ἀπειρηκότων δὲ χαὶ 
πεπληρωμένων, ἡδιστὴν ἐπεισάγουσι. «διατριβὴν τὸν διάχρη-, 

στον ἐσχαρίτην. καλούμενον, ὃς οὕτω χέκραται τοῖς. μεξε- 

ἀκα ὁ χαὶ τῇ μαλαχότητι καὶ τοιαύτην ἐνθρυπτόμενος 
χει πρὸς τὸν γλυχὺν συναυλίαν ὥστε ὁμοῦ προσβιαξόμιε- 
ἴρῳ ϑαυμαστόν. τι συντελεῖ" καϑάπερ γὰρ ἀνανήζρειν. σολ-: 
λάκις γίνεται τὸν μεδιηρξεβις τὸν αὐτὸν τρόπον ὑπὸ τῆς 

γίνεταν δὲ Ο. Τιοροθδΐαν γίνεταε μὲν. ἐπνίτην ΟΡ, ἱανίτην 
ΨΠ. κειμένην σκάφην ϑερμὴν. ὈΟΌταΘι5, δά Αγίβέορ, ΡΙυί. 

718. Ρ- 90. Πῖθτὶ χειμένην ϑερμὴν σκάφην ϑερμῶν. ἤσϑιον ΒΟ. 
εἴσϑιον ῬΥΊ,.. ἐσχαρίτην Ψ. ἐσχαρίτης ΡΙ., Πρὼτοχόρῳ δἰ τ νὰν, 
Τιοροθδέι Πρωτόχρῳ. οὐδὲν] δου! θαίαν οὐϑὲν. 
“109 ἃ. λειπομένουξ] λιπομένους ΒΡ, λειπομένοις Ὁ, ἵπ απο Ηἰῶ Ιο- 
8. 516 βογιρέιϑ, : λυγκεὺς δ᾽ ὃ σάμιός φησι περὶ τοῦ ἀϑήνησιν ἢ ἢ ἐν 
ῥόδῳ ἐσχαρίτου ὅτι οὕτω κέκραται τοῖς μειλ. καὶ τῇ μαλάκ. καὶ τοιαύτην 

ἔνϑρυπε. πρ. τ. δι ἃ ἔχει συναυλίαν ὥστε προοβιαζόμενος δαιτυμόσιν οὐ-- 

δὲν λευπομένοις, Ἐπγηκόσι δὲ καὶ πεπληρωμένοις ἡδίστην ἐπεισάγευ δια- 
τριβήν. χαϑάπερ γὰρ ἀνανήφειν ---ς 

109 6. ἐπεισάγουσι] ἐπισυνάγουσι Ῥ. διάχρηοτον] διάχρειστον Β.. Αἱ 
βονίαββο διάχριοτον γοΪαἶξ,, συναυλίαν, ὥστε ὁμοῦ προσβ. δοξιυνεἰσιδου- 
56 Γι15, συναυλίαν, ὁμοῦ προσβ., ὡς (ἀδαυθοπαβ. συναυλίαν, ὁμοῦ προοβ. 
Α. συναυλίαν ὥστε προυβ. Ὁ. συναυλιασμὸν προοβ. ῬΨΙ. προσ- 
βιαζόμενος) προσβιβαζόμενος ϑοίηνν ΕἸ ἢ. καϑιίίπερ, γὰρ Ὁ. Αθοτδΐ γὰρ. 
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ΙΓ ᾿ 84 

ἡδονῆς ἀναπεινὴν γίνεται τὸν ἐσϑίοντα.““ ἀταβυρίτην. 
“Σώπατρος ἐν Κνιδίᾳ 

᾿Δταβυρίτης δ᾽ ἄρτος ἦν πλησίγναϑος. 
ἀχαΐνας. τούτου τοῦ ἄρτου μνημονεύει. “μος ἐν ὀγδόῳ 

1 Δηλιάδος λέγων ταῖς ϑεσμοφόροις γίνεσθαι. εἰσὶ δὲ ἄρτοι 
μεγάλοι, καὶ ἑορτὴ καλεῖται Μεγαλάρτια, ἐπιλεγόντων τῶν 
φερόντων » ἀχαΐνην στέατος ἔμπλεων τράγον. τ χριβανί-. 

την. τούτου μνημονεύει “ἀριστοφάνης ἐν Τήρᾳ" . «τοιξῖ δὲ 
λέχουσαν ἀρτόπωλιν διηρπασμένων αὑτῆς τῶν ἄρτων ὑπὸ 
τῶν τὸ γῆρας ἀποβαλλόντων 

Τουτὶ τί ἣν τὸ πρᾶγμα; Β, ϑερμοὺς, ὦ τέχνον- 

«4. ἀλλ᾽ ἡ παραφρονεῖς ; ΒΒ, χριβανίτας, ὦ τέχνον. 
[πάνυ λευκούς.} 

10 ἐγκρυφίαν. τούτου μνημονεύει Νικόστρατος ἐν προφάντῃ 
χαὶ ὁ ὀψοδαίδαλος “Αρχέστρατος, οὗ κατὰ χαιρὸν τὸ μαρ- 
τύριον παραϑήσομαι. δίπυρον. Εὔβουλος ἐν Γαγυμήδει. 

Δυτύρους τε ϑερμούς. Β,. οἱ δίπυροι δ᾽ εἰσὶν τίνες; 
1, ἄρτοι τρυφῶντες" 

.« 

ἀταβυρίτην Μοϊποκίαβ. ταβυρίτην ΑΒΟΏ εἐ δρίἔοπις Ἡοο5.}6- 
111. ταβαρίτην ῬΥ͂. ταβαρίτης ἴ,. οςς ἀἰνδίᾳ] κνηδία Β.. »4τα-- 

βυρίτης ΜΙοϊπο]κῖα5. ταβυρίτης ΑΒΟΏ. ταβαρίτης ΡΥ͂Τ,.. Ῥοκὲ πλη- 

"σίγναθος 510 Ρογριξ Ο, ἐστὲ δὲ μέγας ἄρτος καὶ ἑορτὴ τις χαλεῖται τὰ 

μεγαλάρτια.. Θπας. ἔγαιάϊ βαθυιπε Τυδέα ϊο Ρ. 265;..32. αὐ ἄρτον 
φαρηάδηι μέγαν ἀϊοξαηιν. ΘΟμΙ Πι  ΠΙΒΟΘΓ ΘΕ, ἀχαΐνας ῬΙ,. ἀχειί- 
νας ΑΥ͂, ; : 

ὦ." 
109 ἴ, ὀγδόῳ] ἡ Ρ. ᾿Αιχαϊνην] ἄχαίνου Β, ἔμπλεων ΛΏ. 

ἐμπλεῶ Β.. ἔμπλεον Ὑ],. σοπιβθηάϊο βφ μευ πῃ Ρ᾽ὶ κριβανίτην 

ΑΒΡΥ. κριβανίτης͵ νὴ Τήρᾳ]) γήρει Β. ᾿ λέγουσαν ἀρτόπωλι»]. 
λεαρτόπωλιν Β, ᾿ ἀποβαλλόντων ΑΒΡ, ἀποβαλόντων γη. τ Ὁ Βᾶθο 
510 οοπέγαοία, κριβανίτας δὲ λευχοὺς ἄρτους ἀριστοφάνης ποὺ φησί. 

Υ. 2. ἀλλ᾽ ἢ Βναποκίαβ. Βουθθθαέαν ἀλλ᾽ ἢν ἀλλὴ Α. πριβανίς- 
τὰς ὦ τέχϑον Α᾿ ΟΠΙϊ5518 πάνυ λευκούς. πὴ: τ ων πάνυ δὲ λευχοὺς ὦ 
τέχνον Ῥ. χριβανίτας (δὲ δά. ΒΒ) πώνυ λευκοὺς ὦ τέχνον ΥΙ,. Υ 
Υ. 3. πάνυ λευκοὺς] λευκοὺς πάνυ ϑομννοιρἢ, 

110 ἃ. ἐγχρυφίωαν ΑΒΡΨ. ἐγκρυφίας Ἐ.. παραϑήσομαι) Ῥ, 

112 ". δίπυρον ΑΒΌΥ, δίπυρος ἴ.. Εὔβουλος] Ἐογέαβδο .4.- 

χαῖος ρα ἈΝ δε ἀοιθεῖβ {πᾶ6 ᾿ηΐγα Ἰοραπέαν ᾿λκαῖος Τανυμήδειυ. 

Ῥο υχ ΨΙΙ, 23. ᾿Αλκαῖος δὲ ἐν Τανυμήδει διπύρους. ἄρτους. εἶπεν " οἱ δὲ 
δίπυροι ἄρτοι τινές εἶον (τίνες εἰσὶ ΜΒ. ΠιηρΘγπι,) τρυφῶντες. 

Ζιπύρους τε] διπύρους δὲ Β. 
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᾿“λκαῖος Γανυμήδει. λάγανον. τοῦτο ἐλαφρὸν τ᾽ ἐστὶ καὶ 
ἄτροφον, καὶ μᾶλλον αὐτοῦ ἔτε ἡ ἐπανϑρακὶς καλουμέ- 
γη.- μνημονεύει δὲ τοῦ μὲν “Δριστοφάνης ἐν ᾿Εχκλησιαζού- 
σαις φάσχων " “άγανα πξττέται,, τῆς δ᾽ ἐπανϑρακίδος 

υ Διοκλῆς ὃ Καρύστιος ἕν πρώτῃ “γγιεινῶν οὑτωσὶ λέγων 
» ΡΓ δ᾽ ἐπανϑρακίς ἐστί τῶν λαγάνων ἁπαλωτέρα. ἕοιχε 

δὲ χαὶ οὗτος ἐπ᾽ ἀνϑράκων γίνεσθαι, ὥσπερ καὶ ὃ παρ᾽ 

᾿Αττιχοῖς ἐγκρυφίας" ὃν καὶ ᾿Ἱλεξανδρεῖς τῷ “Κρόνῳ ἀφιε- 

θοῦντες ̓ προτιϑέασιν ἐσϑίειν τῷ γε οὐ ἐν τῷ τοῦ Κρό- 
ψου ἱερῷ." μὴ 

429." ̓ Ἐπίχαρμος δ᾽ ἐν ἭΡβας γάμῳ χὰν “Μούσαις -- 
τοῦτο δὲ τὸ δρᾶμα διασχευή ἐστι τοῦ προχειμένου -- ἄρ- 

των ἐχτίϑεται γένη .,, Κριβανίτην, ὅμωρον ὰ σταιτίτην, ἐγ- 

πρίδα, ἀλειφατίτην, ἡμιάρτιον. “ὧν καὶ “Σώφρων ἐν γυ- 

ο γαικείοις μίμοις μνημονεύει λέγων οὕτως » Δεῖπνον ταῖς 

ϑείαις κριβανίτας καὶ ὁμώρους, καὶ ἡμιάδτιον ᾿Εχάτᾳ."“ 

οἶδα δ᾽, ἄνδρες νῷ ὅτι" ᾿“ττικοὶ μὲν διὰ τοῦ 0 στοι- 

χείου λέγουσι. καὶ χρίβανον καὶ χριβανίτην, Ηρόδοτος δ᾽ 
ἕν δευτέρῳ τῶν ἱστοριῶν ἕφρη :» Κλιβάνῳ διαφανεῖ" καὶ δ᾽ 

“Σώφρων δ᾽ ἔφη "- 1ἴς σταιτίτας ; ἢ κλιβανίτας, «ἢ ἢ ἢ ἡμιάρ- 

τια πέσσει; 5 ὃ δ᾽ αὐτὸς “μνημονεύει χαὶ πλαχίτα τινὸς 

λάγανον} λάσγανον ΒΡ. " ἑπανϑραχὶς ΑΒΌΡ, ἀπανϑρακὶς 
Ψ1,...ὦὁ Εκκλησιαζούσαις] Ψ΄, 843. 0] πόπανα ἸορτίαΓ. 
«“1άγανα πέττεται) λάρναν ἀπετότεται ΒΡ, τῆς δμ τοῦ δ᾽ Α. τοῦδε 

Β, τοῦ δὲ '. 

110 ἢ. ἐπανθοίμίδοε ΒΟ. ἀπανϑφακίδος ΡΥ͂Ι, ἐπανϑρακίς Ὁ. 
ἀπανϑρακίς ΑΒΡΨΙ. ὃ παρ ᾽᾿άττ,!] παρ᾽ ἅττ. ὁ Β, προτιϑέασιν ΛΟ. 
προστιϑέασιν ῬΥΨΤ,. ἥβας Ῥ. ϑοιδοθαίυν ἽΠβης. :ἐκτίϑεται] 
ἐντίϑεται Β.΄᾿. ὅμωρον ἈΡ, ὅμορον Ὑ1,. σταιτίτην ΑΥΤ, οἐ 

Ἐπβεδεμία5 ν. 975, 51. (οοπΐ, Ῥ. 1407, 20.) στατίτην ΒΟΡ οἐ σὰ-᾿ 
ΒΔΌΒΟΙΒΪ ΔΗ. ἀλειφατίτην ΟΥ̓, οὐ Ἐλπιδίαί 5 Ρ. 975, 91. ἄλι- 

φατίτην ἍΒΡ, ἡμιάρτιον] ἡμιόρτιον Β. Ῥ' αὔνιιπι ἄδτο γο  θσῖΈ ποθὴ 
Δρραι δέ, ὡ : 

110 ς. χυκαικείο!!] γυναικίοις Β.. ταῖς ϑείαις) τεσϑίαις Ῥ᾿ 

ὁμώρους Ἀ. δμόρους ῬΥῚ.. “Ἑχάτῳᾳ ϑοινιν εἰσ. ἐχάται Ἀ. ἐκ 
αταν ΒΡΨΙ,.,, Πορογὰ ἐπ Ηπναϊάϊπο εοαΐοα δαηλ ϑοοθηλ, οἰελι8 ἵπ ἐἰ- 
ὑγῖὶβ αἰϊὲς τοτιι68 βοἴμπι οαέαπὲε τεϊᾳιῖαο. ἔα ἐσίμιν βογίθθ, καὶ ἡμιάρ- 

τιον ἐχιίϑεται.“ς Οἀδαιθ Πα. οἷδω δ᾽] δευθοθαΐξιη οἶδα δὲ. οἵδ᾽ 
Β. στοιχείου οπι. Β, λέγουσι καὶ) καὶ Ὅπι. 18. ἐν δευ- 

τέρᾳ] Ὅλ. 92. ἢ ἡμιάρτια Ο. ἢ οπι., ΡΥ, 
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ἄρτου ἐν γυναιχειοίς, ,» Εὶς νύχτα μ' ἑστιῷᾷ σὺν ἄρτῳ πλα- 

χίτᾳ. ““ καὶ τυρῶντος δ᾽ ἄρτου μνημονεύει ὁ :Σώφρων ἕν 
ἃ τῇ ἐπιγραφομένῃ Πενϑερᾷ οὕτως .» «Συμβουλεύω τ᾽ ἐμφα- 

᾿ς γεῖν" ἄρτον γάρ τις, τυρῶντα τοῖς παιδίοις ἴαλε. ΝΕ 
κανδρος᾿ δ᾽ ὁ Κολοφώνιος ἐν ταῖς Τλώσσαις τὸν ἄζυμον 

ἄρτον καλεῖ δάρατον. Πλάτων δ᾽ ὃ κωμῳδιοποιὸς ἐν 
ΙΝνυκτὶ μαχρᾷ τοὺς μεγάλους ἄρτους καὶ νπορθὺς Κιλε 

κίους ὀνομάζει διὰ τούτων. 
(ἀϑ' ἧχεν ἄρτους πριάμενος 

μὴ. τῶν καϑαρύλλων. , ἀλλὰ μεγάλους Αἰλικίους. 

᾿ς ἐν δὲ τῷ ἹΜεγελάῳ ἐπιγραφομένῳ ἀγελαίους τινὰς ἄρτους 
6 χαλεῖ. αὐτοπύρου δ᾽ ἄρτου μνημονξ εὔει Ἄχεξις ἐν Κυπρίῳ 
| Τὸν δ᾽ αὐτόπυρον ἄρτον ἀρτίως φαγών. 

(Φρύνιχος δ᾽ ἐν Ποαστρίαις αὐτοπυρίτας αὐτοὺς χαλῶν 
φησιν 

«Αὐτοπυρίταισί τ΄ ἄρτοις καὶ λιπῶσι στεμφύλ οιἱς. 
ὀρίνδου δ᾽ ἄρτου μέμνηται “Φοφοχλὴς ἐν Τριπτολέμῳ, 
ἤτοι. τοῦ ἐξ ὀρύζης γινομένου. ἢ ἀπὸ τοῦ ἐν «Αἰϑιοπίᾳ 7ι- 

ῇ γομένου «σπέρματος, ὃ ἐστιν ὅμοιον σησάμῳ. κολλάβους δ᾽ 
ἄρτους ὃ “Αριστοφάνης ἐν Ταγηνισταῖς 

“αμβάνετε χόλλαβον ἕχαστος. 
"καὶ πάλιν 

εὐ ἑστιᾷ Οαδβδυθοπιβ. Εἰοτὶ μὲ αὐτεῶ, 
, 

110 ἃ. ἐμφαχγεῖν Τ,. ἐνφαγεῖν Ψ. ἐμφαγεῖν ΡΕ γάρ τις ΑΒΏΡ, γ᾽ 
ἄρτι ΨΙ,. γ᾽ ἄρτι τις ἨπΒΟΒΚίὰ5 ἄθ Ἀπηΐο Οἴπιθτο Ρ, 08. παι- 
δίοισιαλε Α. παιδίοσιν ἀλε Ὦ. παιδίοισιν .«. αλε Ῥι παιδίοισιν . .««- 
αλη Τ,. παιδίοισιν Ὑ΄. παιδίοισι νίχανδρος Β. δάρατον͵] Ῥ, 
114". ᾿ κωμῳδιοποιὸς ΑΛ. κωμῳδοποιὸς ΡΥ͂Τ,. κωμιχὸς Ὁ. Κκι- 
λικίους] καὶ κιλικίους Ὁ, καθ᾽ ἧκεν ἄρτους Μεϊποκίαπ Ρ. 17. 1.6- 
δεθαΐξαν χῴτ᾽ ἄρτους ἧκε. χᾷτ᾽ οπι. ἘΠυδέδεμίπϑ Ρ. 1817, 60. 

καϑαρύλλων Ὁ οἐὲ Ἐπδέδίμϊυβ. καϑαρυλλῶν ΡΥ.. ἀγελαίους} 
" ἘΠπιδίδεπιαβ Ὁ. 205, 32. ἀγαλαίους Β. 

110 6. μνημονεύει Β. Τιοσοθαΐαν μέμνηται. “Ποαστρίαις] ποα-ὶ 
στρείαις Ἀ. τραστρείαις Β. ὀρίνδου αδαυθοπιιβ. Εἰδτὶ ὀρονίδου, 

Τριπτολέμῳ) Ἐτ. ὅ. ψΡ. 667. γινομένου σπ. Β. δου θοθαξιν 
“γιγνομένου σπ. 

110 ἢ, δ᾽ “ριστοφάνης Τ,, δ᾽ οπϊ. ΡΥ. λαμβάνετε ΑΌΡ. λαμ- 
- βάνεταί τε Ψ. λαμβάνεται Β, λαμβάνετέ τε ἢ,- καὶ πάλιν} Ὑ146 

᾿ς. ΟΠ, ρ. γι ΄ 
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ι ΤῸ 
δέλφραν»οδς ὁπωρινῆς ἡτριαίαν φέρετε 
δεῦρο, μετὰ κολλάβων χμερῶν. 

γίνονται δ᾽ οἱ ἄρτοι οὗτοι ἐκ νέου ἤυονν ὡς Φιλύλλιος 
ἐν «4Φ0γῃ παρίστησιν 

«Αὐτὸς φέρων πάρειμι πυρῶν ἐχγόνους τριμήνων, 
γαλακτοχρῶτας κολλάβους “ϑερμούς. 

μαχωνίδων δ᾽ ἄρτων ἄϑημῆσοννν “ἀλχμὰν ἐν τῷ πέμπτῳ 
οὕτως ' 

111 Κλῖναι μὲν ἑπτὰ χαὶ τόσαι τράπεσδαε 
. μαχωνίδων ἄρτων ἐπιστέφοισαι 
λίνῳ τε σασάύμῳ τε χὴν πελίχναις 
παίδεσσι χρυσοχόλλα. 

(ἐστὶ βρωμάτιον διὰ μέλιτος καὶ λίνου.) τῆς δὲ κολλύρας 
καλουμένου ἄρτου “Ἱριστοφάνης. ἐν εἰρήνῃ 

“Κολλύραν μεγάλην καὶ κόνδυλον ὄψον ἐπ᾿ αὐτῇ. 
καὶ ἐν ᾿ΟΘλχάσι 

Καὶ κχολλύραν τοῖσι περῶσιν ῥιὰ τοῦν “Μαραϑῶνι 
τρόπαιον. 

Ἀ 70: Ὁ δὲ ὀβελίας ἄρτος χέχληται ἤτοι ὅτι ὀβολοῦ πι- 
πράσχεται;, ὡς ἐν ᾿Αλεξανδρείῳ, 1 ἢ ὅτι ἐν ὀβελίσχοις ὠπτᾶ- 

το. ᾿Αριστοφάνης Τεωργοῖς 

ἥτριαίαν Α. ἢ τρίαιναν ῬΨῚ, ᾿ φέρετε] φέρεται Β. χλιε-- 
ρῶν ΑΒΟΏΡ, χλιαρῶν Ψ], δὲ 90. «ὔγη. Βομν εΙρῃ. 
Τα θυὶ αὐτῇ. «Αὐγὴ Ὀαδβαιθοπι. φέρων] ἔχων Ὁ. ς᾽ ἐχγόνους] 
ἐγγόνους Β. τριμήνω»]} ἡμέρους Ὁ ἐν τῷ πέμπτῳ ϑοῖνιν ΟἸΒἢ. 

᾿διοίοτα Α,, φὰϊ ἐν τῶ ιέ. ἐν τῷ τὲ Ῥ, ἐν τε Β. ἐν τῷ πεντεχαιδε- 
κάτῳ ὙΠ. 

111.8, Ὑ. 2. ἐπιστέφοισαν λίνῳ ἈΡΨΥ͂, ἐπιστέφοι σε λινῷ Β.. ἐπιστε-- 
φεῖς σελίνῳ ΟἿ, δὲ δριἕομμθ ἨοΘΒΟ 6111. ν. 3. χκἣῆν ὭΡ, χὴν 

πελλίχναις Ῥ. Υ. 4. παίδεοσι ϑδοιννοῖρι. πέδεσσε ΑΒὨΡ. πέ- 

δαισι ὙΠ. Εἰρήνη] Ψ. 122. ἸΚολλύραν ΑΥϊδίορῃδη65. καὶ 
κολύραν. Ν΄. καὶ κολλύραν ΑΒΏΡ, χολύραν 1. καὶ κολλύραν ΑΒΏΡ, 

καὶ χκολύραν ὙΤ,. τοῖσι περῶσιυν] { 1|ΌΡῚ τοῖς περῶσι. τοῦν -- 
τρόπαιον] τοῦ --- τροπαίου ἘΠ 5] οἷι5. ἀα ΛΔομᾶτη. ν. 343, 

ΠΤ. ὀβελίας --- πιπράσπεται. Ἐπιέατμπιβ Ρ. 981, δὅ. 1400, 26. 
ὡς ἐν Β. Τιοροθαΐιν ὡς ἐν τῇ, ὠπτῶτο ΑΒΌ, ὀπτᾶται Ψ},, ὠπτᾶτωι Ῥ.β 

᾿ 
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Εἰτ᾽ ἄρτον ὀπτῶν τυγχάνει τις ὀβελίαν. 
Φερεχράτης ᾿Ἐπιλήσμονι 

[«] 

ὮὯλεν ὀβελίαν σπόδιν, ἄρτου δὲ μὴ προτιμᾶν. 
ἐχαλοῦντο δὲ καὶ ὀβελιαφόροι οἱ ἐν ταῖς πομπαῖς παρα- 
φέροντες αὐτοὺς ἐπὶ τῶν ὦμων. “Σωχράτης ἐν ἕχτῳ ᾿ἔπι- 

κλήσεων τὸν ὀβελίαν φησὶν ἄρτον. Διόνυσον ἐυρεῖν ἐν ταῖς 

στρατείαις. ἐτνίτας ἄρτος, ὃ προσαγορευόμενος λεκιϑίτας, 

ὡς φησιν Εὐκράτης. πανὸς, ἄρτος; ν᾿ ἹΜεσσάπιοι. χαὺ τὴν 

πλησμονὴν πανίαν, καὶ πάγια τὰ πλήσμια, Βλαῖσος ἐν ΤΜ:ε- 

σοτρίβᾳ καὶ Δεινόλοχος ἐν Τηλέφῳ “Ῥίνϑων τε ἐν ̓ ἀμφιτρύωνι. 
καὶ Ρωμαῖοι δὲ πᾶνα τὸν ἄρτον καλοῦσι. ναστὸς ἄρτος ζυ- 

μίτης χαλεῖται μέγας, ὡς φησι Πολέμαρχος καὶ "Ἀρτεμίδωρος" 

“Ἡρακλέων δὲ πλακοῦντος εἰδοο. Νικόστρατος δ᾽ ἐν Κλίνῃ 

ΪΝαστὸς τὸ μέγεθος. τηλικοῦτος, δέσποτα, 

λευχός" τὸ πάχος γὰρ ὑπερέκυπτε τοῦ χανοῦ. 
ὀσμὴ δὲ, τοὐπίβλημ᾽ ἐπεὶ περιῃρέϑη, 
ἐβάδιζ᾽ ἄνω χαὶ μέλιτι βεμιγμένη 
ἀτμίς τις εἰς τὰς ῥῖνας" ἔτι γὰρ ϑερμὸς ἦν. 

χνηστὸς ἄρτος ποιὸς παρὰ Ἴωσιν, ᾿Αρτεμίδωρος ὃ ̓ Ἐφέ- 

σιὸς φησιν ἐν ᾿Ιωνιχοῖς ὑπομνήμασι. ϑρόνος ἄρτου ὄνομα, 

᾿Νεάνϑης ὁ Κυζικηνὸς ἐν δευτέρῳ “Ἑλληνικῶν γράφων οὔ- 

τως ,,.Ο δὲ Κόδρος τόμον ἄρτου τὸν χαλούμενον ϑρόνον 

ἄρτον ΑΏ). ἄρτων ῬΥ͂Ι,. ὀβελίαν ΑΟΏΡ. ὀβελιῶᾶν Ψ, ὄβε-- 

λιῶν Τ,. ἾΩλεν ΘΟΓΓΕΡ ΠῚ, σπόδιν ΑΒ. (ΑΛ 5ῖπε δοοσοπέμ) 
σπόνδιν Ὦ. σποδιὴ ΨῈ,. σποδιὴν (Ἰἰπθα πυδάιπιοξαμ) σποδὴϊν Ρ. σποδεῖν 
Βοῦταριι8 δα Ασϊβίορῃ. ΡΙαί. 508. Ρ. 78. προτιμῶν ἴ,. τιμᾶν 
ῬΥ. παραφέροντες) περιφέροντες Ὁ ἃ ΒΓ. ΠΊ.), ΒΡΘΙΒΟΙΙρΡίΟ πε-- 
ραφ. ᾿Επικλήσεων Τ)α] Θοδπιρί8. ΕΛΌΓΤΙ ἐπικλήσεως. στρατείαις 
δ οἰννν 6161}. στρατειαῦς Ῥ΄. στρατιαῖς ὙΠ). ἑτνίτας ΟΔΒΔαΒομι8. 1.1-- 

γι εὐνέτας. ἐνίταν Ἰ1ΡΥῚ Ρ. 114 ", 

111 ὁ. πανὸς] πανὸς δέ τις ἄρτος οὕτως καλεῖται. ὅτι μεσσάπιοι 
τὴν πλησμονὴν πανίαν καὶ πώνια τὰ πλήομια φασί Ὁ, πλήσμια 

ΑΒῸΒΡ δὲ πιᾶνβρὸ Ρὶ δὲ Ὁ δβαυθδοηίδηὶ. πλήσματα ΡΥΤ,. “Ῥλαῖοος Ῥ 
οἐ σαβδυθοπιαβ. βλέσος Ὑ],. Ζεινόλοχος Ἀμμ πκοηῖα5. αα Ὑ δΠδἴαμι 
Ῥ. 20, Τῦτι ἀρχίλοχος. ναἀστὸς ἄρτος) ναιοτὸς ἄρτος ΒΕΓ ΥΨ. 2. τὸ 
πόχος γὰρ Ῥονδοπῖιβ 'Λάνθυβαγ, ν. 242. Τπ|θιὶ τὸ γὰρ. πάχος. 

111 ἃ. Νοόγβαηι 4, ὀχροέ Βυαποκίαβ. μοβίίο συμμεμιγμένη. 
ποιὺς] ποιὸς τις Ὁ οἱ Ἐλπιδέδίῃίαβ Ρ. 872, 9. ϑρόνος) Ἐπιδέλέμτι5 

ν. 1365, 22. “Ἑλληνικῶν ἈΡΨ. τῶν Ἑλληνικῶν 1. τὸν κα- 
λούμενον ϑρόνον --- νέμουσι] τοῦ καλουμένου ϑρόνου ---- νέμεν ΟΘΒΔΌΒΟΠΙ5. 
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λαμβάνει χαὶ κρέας καὶ τῷ πρεσβυτάτῳ ψέμουσι. “ βάχχυ- 
λος δ᾽ ἐστὶν ἄρτος Ἰοδίτης παρ᾽ Ἠλείοις καλούμενος, ὡς 

6 Νίκανδρος ἕν δευτέρῳ Τλωσσῶν ἱστορεῖ. μνημονεύει δ᾽ αὖ- 

τοῦ καὶ Δίφιλος ἐν Διαμαρτανούσῃ οὕτως 
“ἄρτους σποδίτας χρησερίτας περιφέρειν. 

ἄρτου δ᾽ εἰδός ἐστε καὶ ὃ ἀποπυρίας καλούμενος, ἐπ᾿ 

ἀνθράχων. δ᾽ ὀπτᾶται. καλεῖται δ᾽ οὗτος ὑπό τινων ζυ- 
μίτης. Κρατῖνος. "Μαλθϑαχοῖς ,. Πρῶτον ἀποπυρίαν ἔχω ζυ- 

μιταμιάδου πλέους κνέραλλον, τ 
2:ς ᾿Αρχέστρατος δ᾽ ἐν τῇ Τι ἀστρογομίῳ περὲ ἀλφί- 

τῶν. χαὶ ἄρτων οὕτως ἐχτίϑεται 

Ε “Πρῶτα μὲν οὖν δώρων μεμνήσομαι. ἠὐχόμοιο 
Δήμητρος, φίλε Μόσχε' σὺ δ᾽ ἐν φρεσὶ βάλλεο σῇσιν. 
ἔστι γὰρ οὖν τὰ χράτιστα λαβεῖν βέλτιστά τὲ πάντων, 
εὐκάρπου χριϑῆς χαϑαρῶς͵ ἡσχημένα πάντα, 

5 ἕν «“έσβῳ, χλεινῆς ᾿Βρέσου. περικύμονι μαστῷ, 
λευχότερ᾽ αἰϑερίας., χιόνος. ϑεοὺ εἴπερ ἔδουσιν 

4.2 ἄλριτ᾽ “ "ἐκεῖθεν ἰὼν ᾿Ερμῆς αὐτοῖς ἀγορά άξει. 
ἔστι δὲ χὰν Θήβαις ταῖς ἑπταπύλοις ἐπιεικῇ 
κἂν Θάσῳ ἔν τ᾽ ἄλλαις πύλεσίν τισιν, ἀλλὰ γίγαρτα 

10 φαίνονται πρὸς ἐχεῖνα. σαφεῖ τάδ᾽ ἐπίστασο δόξῃ. 

βάκχυλος] πῃ βακχύλος 50}101 μι δοϑίρε ἀυλιίαί Βοϊββοπαά, ἃ 

Ατιβίαθηθξαπι Ρ. 441. 
111 6. ἱστορεῖ οι. Β. Ζιαμαρτανούσῃ διαμανϑανούσῃ Β. 

πρηρερίτρς ΒοΒυνεῖΡ ἢ. χρησειρίτας Ἀ. χρισείριτας ΒΡ, χρισείρητας 

Μ΄. χρισειρήτὰς Τ,. περιφέρειν. ΛΒ, περιφέρειν ῬΡΥΤ,. τινων 
ἌΓ, τινος ΡΥΙ,., ζυμιταμιάδου] Ψοχ οογγυρία ζυμηταμιάδου 5011- 

γνία ἴπ ΑΡ, 581 αυοὰ Α δοοθηΐα οαγδέ. ζυμέταν, σποδοῦ πλέων, ἅπα-- 

λόν (οΓαδ8. πλέους] πλέου Β. χνέφαλλον ΑΒ, χνέφαλον ῬΨῚ,, 

γνάφαλλον ὁχ Οτγαίίηϊ! Π]αλϑακοῖς αἰΐουτα υἱάθέας Ἡδγοαϊδπιβ περὸ 

μονήρους λέξεως Ρ. 39, 20. 
111 ΠΝ. 1. δώρων] δῶρα Β. Υ. 3. ἔστι ἔστιν Ῥ. οὖν 

88. Α. ὁηι. ΡΠ... ὁ ν. ὃ. Ἐπδέαξῃϊπ Ρ. 280, 8. ᾿Αρχέστρατος 

εἰπὼν τὴν χλεινὴν ““έοβον λευκότερα αἰϑερίας χιόνος ἄλφιτα φέρειν, καὶ 

ἐπαγαγὼν, ϑεοὶ εἴπερ ἔδουσιν ἄλφιτα, ἐκεῖϑεν ἰὼν “Ἑρμῆς αὐτοῖς ἀγορά-- 
ἵζει, τὰ δ᾽ ἄλλα γίγαρτα φαίνεσθαι πρὸς ἐκείνας βύννυ. Ἅ, ὃς 

αἰϑερίας} αἰϑερείας Β. λευκότεραν ϑερίας 

112 ἃ. Υ. 7. ἄλφιτ᾽ ] ἄλφιτα ΛΕΌῸΡ, αὐτοῖς ΑΒΟΙ͂, οἱ Τὐιδία- 

{μὰ5. αὐτὸς Υ. Ψ. 9. πόλεσιν] πόλεσι ΒΡ, Ν. 10. φαίψοντιι) 

φαίνοντα ΒΡ, ἐκεῖνα. σαφεῖ 1,. ἐκείνας ἀφεὶς ΑΒΡΥ. ἐκείνας Ὁ 

ΟΠ 558 αἰδογᾶ Ὑθυβιι5 ρᾶγίθ. δόξη Ὑ]1,. δόξης ΑΒ, 
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, στρογγυλοδίνητος δὲ τετριμμένος εὖ κατὰ χεῖρα 
χόλλιξ Θεσσαλικός σοι ὑπαρχέτω, ὃν καλέουσι 

"κεῖνοι χριμματίαν , οἱ δ᾽ ἄλλοι χόνδρινον ἄρτον. 
εἶτα τὸν ἐν Τεγέαις σεμιδάλεος υἱὸν ἐπαινῶ, 

15 ἐγχρυφίαν. τὸν δ᾽ εἰς ἀγορὰν ποιεύμενον ἄρτον 
αἱ χλειναὶ παρέχουσι βροτοῖς χάλλιστον ᾿4ϑῆναι. 
ἐν δὲ φερεσταφύλοις ᾿Βρυϑραῖς ἐχ χλιβάνου ἐλϑὼν 
λευχὸς, ἁβραῖς ϑάλλων ὥραις, τέρψει παρὰ δεῖπνον. 

ταῦτ εἰπὼν ὃ τένϑης “Αρχέστρατος χαὺ τὸν τῶν ,ἄρτων 

ε ποιητὴν ἔχειν συμβουλεύει Φοίνικα 7 «Τυδόν" ἢ ἠγνόει γὰρ 
τοὺς ἀπὸ τῆς Καππαδοχίας ἀρτοποιοὺς ἀρίστους. ὄντας. 

λέγει δ᾽ οὕτως 

“Ἕστω δή σοι ἀνὴρ Φοίνιξ 1, ἢ “Τυδὸς ἕν οἴκῳ, 
ὅστις ἐπιστήμων ἔσται σίτοιο, χατ΄ ἥμαρ 
παντοίας ἰδέας τεύχων, ὡς ἂν σὺ χελεύῃς. 

18, Τῶν δ᾽ ᾿Δττικῶν ἄρτων ὡς διαφόρων μγημονεύει 
χαὶ ᾿Αντιφάνης ἐν ᾿θμφάλῃ οὕτως 

Πῶς γὰρ ἂν τις εὐγενὴς γεγὼς 
δύναιτ᾽ ἂν ἐξελϑεῖν ποτ᾽ ἐκ τῆσδε στέγης, 

ἃ ὁρῶν μὲν ἄρτους λευχοσωμάτους ἱπνὸν 
χαταμπέχοντας ἐν πυχναῖς διεξόδοις, 

ὁρῶν δὲ μορφὴν χριβάνοις ἠλλαγμένους, 

Υ. 11, στρογγυλοδίνητος] γυλοδίνητος Ῥ, 

112 Ν. Ψ. 13.:ὄ κριμνατίαν ϑοῖνν εἰρῆ, χόνδρινον ΑΒΟ, χόν- 
δριβον ΡΥΊΙ,, Ψ. 158. τὸν δ΄ εἰς] τῶν εἷς Ἐ, Ψ, 17. φερε-- 
σταφύλοις) φέρεν σταφύλοις Β. ἐΕρυϑοωῖς] ἐρυϑροῖς ΑΒ. 
κλιβάνου] λιβάνου Β. Ψ. 18. ἁβραῖς] ἄβραι Β, τένϑης] τέ-ν 
ϑης Β., τῶν ἄρτων ΑΒΟΡ, τῶν ἄρτου Ψ].. 

112 ς. ἠγνόει) ἡγήσει Ο, Λτοπ δίνας νουϑι8 οτὴ. Ο. 

ἐπιστήμων ἔσταν ΑΒΡ. «ἐπιστήμων νόου ἔσταν Ὑ],, σίτοιο ῬΟΥΒΟΠΙΙ5, 
οονυ ὃ ΒΒ, σοῦ ὃ Ὗ. σοῖο 1,. σον ο Ῥ. Ἀπερμαπὶβ νϑυϑιι5 

9ηϊ, Ὁ. Ψ. 1, γεγὼς ΨΙ,. γεγονὼς ΑΒΡ, Ψ. 2. δύναιτ᾽ 1 δύ- 
νατ᾿ Β. ποτ᾽ ἐκ τῆσδε στέγης Ῥονδοπιιβ ἱπ ΜΒ ΘΠδποὶβ ῃ. 178. 
ποτὲ δ᾽ ἐκ τῆς στέγης ΑΒΡ, ποτε τῆσδ᾽ ἐκ τῆς οτέγης Ν. ποτὲ τῆσδ᾽. 

ἐκ οτέγης 1,. 

112 4. Υ΄. 8. ἄρτους Ῥογβοπι5, ΓΙΌΡΙ ἄρτους τούσδε. λευά 

κοσωμάτους} λευκοσωμα Ῥ. ἱπνὸν} ὕπνον Ῥ. γ: 4. καταμπέ- 
χοντας] χατεμπέχοντας ΑΒΡ, 

ΑὙΒΕΝΛΕΙΒ. [᾿ 17 
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μίμημα χειρὸς ᾿Αττικῆς, οὖς ἀν ρο, 
Θεαρίων ἔδειξεν. ' | 

οὗτύς ἐστε Θεαρίων ὁ ἀρτοποιὸς, ᾿οὗ μνημονεύει Πλάτων. " 
ἐν “Τοργίᾳ, συγχαταλέγων αὐτῷ καὶ Πίϑαικον,. οὕτως 

γράφων »Οὕτινες ἀγαϑοὶ γεγόνασιν ἢ εἰσὶ σωμάτων. ϑερα- Ε 
πευταὶ, ἔλεγές μοι πάνυ σπουδάζων" Θεαρίων ὃ ἀρτοχό- 
πος χαὶ Μίϑαικος ὃ τὴν ὀψοποιίαν συγγεγραφρὼς τὴν ΖΞΕιχελι- 

6 χὴν χαὶ “Ξάραμβος ὃ κάπηλος, ὅτι οὗτοι ϑαυμάσιοι γεγό- 

γασι σωμάτων ϑεραπευταὶ, ὃ μὲν ἄρτους ϑαυμαστοὺς 
παρασχευάζων, ὁ δὲ ὄψον, ὃ δὲ οἶνον.“ χαὺὶ ᾿Αριστοφά- 

γης ἐν Τηρυτάδῃ καὶ ΔΑἰολοσίχωνι, διὰ τούτων 
ἽἭχω Θεαρίωνος ἀρτοπώλιον͵ ᾿ 
λιπὼν, ἵν᾽ ἐστὶ κριβάνων ἑδώλια. : 

Κυπρίων δ᾽ ἄρτων μνημονεύει Εὔβουλος ὡς διαφόρων ἐν 
᾿Ορϑάνῃ διὰ τούτων 

ἔ Δεινὸν μὲν ἰδόντα παριππεῦσαι 
Κυπρίους ἄρτους" ᾿ 
μαγνῆτις γὰρ λίϑος ὡς ἕλκει 
τοὺς πεινῶντας. 

τῶν δὲ χολλικίων ἄρτων, οἱ αὐτοὶ δ᾽ εἰσὺ τοῖς χολλάβοις, 
ἼἜφιππος ἐν ᾿Αρτέμιδε μνημονεύει οὕτως 

Παρ ᾿Αἰμξάνδρου. δ᾽ ἐκ Θετταλίας 
κόλλιχα φαγὼν χρίβανος ἄρτων. 

ἤροτάμοις δ᾽ ἐν ᾿Αἰχαρνεῦσιν. 
(2) χαῖρε κολλικοφάγε βοιωτίδιον. 

113 79. Τούτων οὕτως λεχϑέντων ἔφη. τίς τῶν. παρόντων 

γραμματικῶν, ᾿«ΑΙρριανὸς ὄνομα, Ταῦτα σιτία Κρονιχά 

Υ΄. 0. δημόταις Ῥογβοητι8. Τρ ρίαν δὴ γοναῖς. δὴ γοναῦς Β. 

ὃ ἀρτοποιὸς) ὃ οπι. Β. Τοργίῳῃ Ρ. 818 ". συγγεγραφὼς ΑΟ. 
συγκαταγεγραφὼς ῬΨῚ,. 

112 6. καὶ σάραμβος ὃ κάπηλος ΑΒΟ, καὶ σάραμβος ὃ κάραβος ὃ 
κάπηλος ὈΨῚ,. χαὶ ἀριστοφάνης ΑΒ. καὶ οηι. ΡΥ͂Τ,. ΑτΙβίορμαπρα 

ὁπ. (, Θεαρίωνος 'Γοιρῖ5 Επιθπά. νο]. 1. Ρ. 1. ϑεαρίων ὃς. 
Την δία!" ἘΓΘΟῦθ 6. ̓μϊεϊτιμι. ἑδώλια Οαδδιθόητι, ἑδωδία Κ΄. 

ἐδωδία ἈΡΙ,. Ὄρϑάνῃ) ὀρϑάννῃ Ῥ, 

112 1, ᾿Αχαρνεῦοιν) Ψ. 872. 
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ἐστιν, ὦ ὃ ἑταῖροι. ἡμεῖς γὰρ οὔτ᾽ ̓ ἀλφίτοισι χαίρομεν, πλή- 
Ῥῆς γὰρ ἄρτων ἢ πόλις, οὔτε τῷ τῶν ἄρτων τούτων χα- 
ταλόγῳ. ἐπεὶ δὲ καὶ ἄλλῳ Χρυσίππου τοῦ Τυανέως συγ- 
γράμματι ἐνέτυχον ἐπιγραφομένῳ ᾿Ιρτοποιικῷ καὶ πεῖραν 
ἔσχον τῶν αὐτόϑι ὀνομασϑέντων παρὰ πολλοῖς τῶν φί- 
λων. ἔρχομαι καὶ αὐτὸς λέξων τι περὶ ἄρτων. ὁ ἀρτοπτί- 

Ρ χιος ἄρτος καλούμενος χλιβανιχίου καὶ φουργικίου διαφέρει. 

ἐὰν δ᾽ ἐχ σκληρᾶς ζύμης ἐργάζῃ αὐτὸν, ἔσται καὶ λαμ- 

πρὸς καὶ εὔβρωτος πρὸς ξηροφαγίαν" εἰ δ᾽ ἐξ ἀνειμένης, 
ἕσται μὲν ἐλαφρὸς, οὐ λαμπρὸς δέ. χλιβανίκιος δὲ χαὺ 

φουρνίκιος χαίρουσιν ἁπαλωτέρῳ τῇ ξύμῃ. παρὰ δὲ τοῖς 
“βλησι καλεῖταί τις ἄρτος ἁπαλὸς, ἀρτυόμενος γάλαχτε 
ὀλίγῳ χαὶ ἐλαίῳ καὶ ἁλοὶν ἀρχετοῖς. δεῖ δὲ τὴν ματερίαν 
ἀνειμένην εἶναι. οὗτος δὲ ὃ ἄρτος, λέγεται Καππαδόκιος, 
ἐπειδὴ ἐν Καππαδοκίᾳ χατὰ τὸ πλεῖστον ἁπαλὸς ἄρτος 

6 γίνεται. τὸν δὲ τοιοῦτον ἄρτον οἱ “ύροι λαχμὰν προσαγο- 
θεύουσι, χαὶ ἔστιν οὗτος ἐν Συρίᾳ χρηστότατος γιψόμε- 
ψος, διὰ τὸ ϑερμότατος τρώγεσϑαι » χαὶ ἔστιν ἄνϑει πα- 

ραπλήσιος. ὁ δὲ. βωλητῖνος καλούμενος ἄρτος πλάττεται 

“μὲν ὡς βωλήτης, καὶ ἀλείφεται ἡ μάχτρω ὑποπασσομένης 
μήκωνος, ἐφ᾽ ἡ ἐπιτίϑεται ἡ ματερία, καὶ ἐν τῷ ξυμοῦ- 
σϑαι οὐ χκολλᾶται τῇ χαρδόπῳ. ἐπειδὰν δ᾽ ἐμβληϑῇ εἰς 
τὸν φοῦρνον, ὑποπάσσέται τῷ κεράμῳ χόνδρος τις, καὶ τότ᾽ 
ἐπιτίϑεται ὁ ἄρτος χαὶ ἕλκει χρῶμα κάλλιστον, ὅμοιον τῷ 

ἃ φουμώσῳ τυρῷ. ὃ δὲ στρεπτίχιος ἄρτος συναναλαμβάνεται 
γάλακτι. ὀλίγῳ χαὶ προσβάλλεται πέπερι καὶ ἔλαιον ὁλί- 

γον" εἰ δὲ μὴ, στέαρ. εἰς δὲ τὸ καλούμενον ἀρτολάγανον 
΄ 

113.ἃ. οὔτ᾽ ἀλφίτοισι --- πόλις] Ῥοθέίδο δ] ]!Τοὐπ|5. γουθᾶ, 
καὶ ἄλλῳ] καλῷ Ἰασοθδίθδ Ρ. 77. λέξων ΑΒ, λέγων ΡΥῚ,. ἀρ- 
τοπτίκιος Ἐν αΐηιι5: νἱᾶθ ἃπποίδεϊοπθπι, ἀρτοπτίχενος Δ. ἀρτοπτίνι- 

κος ΒΟ, ἀρτοπτικίνος Ψ],. ἀρτοπτικῖνος Ῥ. φουρνικπίου (. φουρνα- 
χκίου ΑΒ. φουρναρίου Ῥ, φουρινακίου Βα 81}. 1. 

ΠΤ Ἤν ὍΣ» ΒΟΙννοΙρι, Τιῦτι ἐὰν δὲ χαὶ. κλιβανίχιος} 
Ν ΄ - - καὶ βανίχιος. Α- ἀνειμένην εἶναν ΒΒ. Τιοσοθαίαι ἀνειμένην ποιεῖν. 

' 

118 α. βωλήτης ΛΒΟΡ, βουλίτης Ψ΄. βωλίτης Τι. ἐφ᾽ ἡ ΔΟΡ. 
ἐφ᾽ ἧς ὙΙ,. ἂν ἐμβληϑὴ Β. κεράμῳ ᾿ΑΒΟΙ, δὲ οριοπια "06- 
50116111, δήμῳ ῬΥ͂, κάλλιστον ΑΒΟ: ἄριστον ΗΨΤ.. ὅμοιον --- 

τυρῷ οἴ. Ὁ, ὅμοιον ΑΒ, οἷον ΡΥΤ,. 

ἘΝ 
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ἐμβάλλεται οἰνάριον ὀλίγον καὶ πέπερε γάλα τε χαὶ ἔλαιον 
πρνλον : ἢ στέαρ. εἰς δὲ τὰ χαπυρίδια καλούμενα τράκτα 
μίξεις ὥσπερ καὶ εἰς ἄρτον. ᾿ 

80, Ταῦτ᾽ ἐχϑεμένου τἀριστάρχεια δόγματα τοῦ Ῥω- 
μαίων μεγαλοσοφιστοῦ ὁ Κύνουλκος ἔφη, Δάματερ σοφίας. ᾿ 
οὐχ ἐτὸς ἄρα ψαμμακοσίους ἔχει μαϑητὰς ὃ ϑαυμάσιος 

6 Βλεψίας χαὺ πλοῦτον ἀπηνέγκατο τοσοῦτον ἐκ τῆς καλῆς ᾿ 

ταύτης σοφίας ὑπὲρ {ι Ὀργίαν καὶ. «Πρωταγόραν. ὅϑεν ὀχγῶ 

μὰ τὰς ϑεὰς εἰπεῖν πότερον αὑτὸς οὐ βλέπει, » ἢ οἱ τοὺς 

μαϑητὰς αὐτῷ παραδιδόντες πάντες ἕνα ἔχουσιν ὀφϑαλ- 

μὸν. ὡς μόλις διὰ τὸ πλῆϑος ὃ ὁρᾶν. μακαρίους οὖν αὐτοὺς, 

μᾶλλον δὲ μακαρίτας εἰναί φημι τοιαύτας δείξεις τῶν δὲε- 
δασχάλων ποιουμένων. πρὸς ὃν ὃ Τάγνος, φιλοτράπεζος 

ὧν καὶ τὸν γραμματικὸν τοῦτον ὑπερεπαινῶν διὰ τὴν ἐχτέ- 
ε γειαν» ἔφη; Οὗτοι ἀγιπτόποδες, χαμαιευνάδες, ἀερίοικοι, 

χατὰ τὸν χκωμιχὸν Εὔβουλον. ἀνόσιοι λάρυγγες, ἀλλοτρίων 
χτεάνων παραδειπνίδες, οὐχ ὁ προπάτωρ ὑμῶν Διογένης, 
πλαχοῦντά ποτε ἐσϑίων ἐν δείπνῳ λάβρως, πρὸς τὸν πυν- 
ϑανόμενον ἔλεγεν ἄρτον ἐσθίειν καλῶς πεποιημένον ; ὑμεῖς 
δ᾽ ὦ λοπαδάγχναι, κατὰ τὸν αὐτὸν ποιητὴν Εὔβουλον, 
λευκῶν ὑπογαστριδίων, ἑτέροις οὐ παραχωροῦντες φϑὲέγ- 

114 γεσϑαι τὰς ἡσυχίας οὐχ ἄγετε, ἕως ἂν τις ὑμῖν ὡς κύνες 
δίοις ἄρτων ἢ ὀστέων προσρίψῃ. πόϑεν ὑμῖν εἰδέναι ὅτι 
χαὺ κύβοι, οὐχ οὖς ἀεὶ μεταχειρίξεσϑε, ὥρτοι εἰσὶ, τετρά- 

γῶωγοι, ἡδυσμένοι ἀνήϑῳ, τυρῷ καὶ ἐλαίῳ, ὡς φησιν ἭΡρα- ΐἶ 

κλείδης ἐν ᾿Οψαρτυτικῷ. παρεῖδε δὲ τοῦτον ὃ Βλεψίας, 

| 
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118 ἃ. ὀλίγον ἢ στέαρ λίγον καὶ οτέαρ Β. εἰς δὲ] 
οἱ δὲ Ὁ. καπυρίδια ΑΒΟ εὐ Ἐππέρέμίυ5. ». 1087, 68. χαπύρια 
ΡΥΙ,. καλούμενα) τὰ καλούμενα Ο, λεγόμενα Β, ταῦτ᾽ ] ταῦτα 
δ᾽ Β. 

113 ε. μόλις διὰ τὸ] διὰ οπι, Β. φιλοτράπεζος ῬΙ.. φιλοτρά- 
πέλος ΥΨ. ἐκτένειι» κτένειαν Β.. 

113 ἢ κωμικὸν] κωμωδὸν Β, ὑμῶν] ἡμῶν ΒΒ. δ᾽ ὦ] δὲ 

ὁ Β. πεποιημἔνον) πεπεμμένον ῬΟΓΒΌΠΙΙΒ. λοπαδάγχναι] λοπα- 

δάγχαι ΟΑΒΘΔΌΒΟΠαΒ. ἀρ νς τὸς ΡΥ. φϑέγγεσϑαν καὶ τὰς 

ΑΒ. φϑέγγεσϑε τὰς 1,. φϑέγγεσϑε καὶ τὰς ϑοιννθῖρῃ.. 
114 ἃ. μεταχειρίζεσϑε) μεταχειρίζεσθαν Β. τυρῷ Β, ΤιοροΡα- 

αν καὶ τυρῷ. ᾿Οψαρετυτικῷ] ὀψαρτυκῷ ΒἘ.. ϑάργηλον] ϑάργυ- 

λον Β. δ 5ἰ0 1ηΐγᾶ- 



: 261 

ὥσπερ χαὶ τὸν ϑάργηλον, ὅν τῖνες χαλοῦσε ϑαλύσιον -- 
Κράτης δ᾽ ἐν δευτέρῳ “4ττικῆς διαλέκτου ϑάργηλον χα- 
λεῖσϑαι τὸν ἔκ τῆς συγκομιδῆς πρῶτον γινόμενον ἄρτον -- 
χαὶ τὸν σησαμίτην. οὐχ ἑόραχε δὲ οὐδὲ τὸν ἀνάστατον χα- 

" λούμενον, ὃς «ταῖς ἀρρηφόροις γίνεται. ἔστε δὲ καὶ ὁ πυ- 
ραμοῦς, ἄρτος διὰ σησάμων πεττόμενος καὶ τάχα ὁ αὐτὸς 
τῷ σησαμίτῃ ὥν. μνημονεύει δὲ πάντων τούτων Τρύφων 
ἐν πρώτῳ φυτικῶν. καϑάπερ καὶ τῶν ϑιαγόνων ὀνομαζο- 
μένων- οὗτοι δ᾽ εἰσὶν ἄρτοι ϑεοῖς πεττόμενος ἐν Δίτω- 
λίῳ. δράμικες δὲ καὶ ἄραξις παρ᾽ «ἀϑαμᾶσιν ἄρτοι τινὲς 

οὕτω χαλοῦνται. 
81, Καὶ οἱ γλωσσογράφοι δὲ ἄρτων ὀνόματα κατα: 

λέγουσι. ΣΣέλευχος μὲν δράμιν ὑπὸ Μακεδόνων οὕτως χα- 
λούμενον, δάρατον δ᾽ ὑπὸ Θετταλῶν. ἐτνίταν δέ φησιν 
ἄρτον εἶναι λεχιϑίτην, ἐρικίταν δὲ καλεῖσθαι τὸν ἐξ ἐρη- 

«ριγμένου καὶ ἀσήστου πυροῦ γιγνόμενον χαὶ χονδρώδους. 
“μερίας δὲ χαλεῖ ξηροπυρίταν τὸν αὐτόπυρον ἄρτον" 
ὁμοίως δὲ χαὶ Τιμαχίδας. Νίκανδρος δὲ ϑιαγόνας φησὶν 

ἄρτους ὑπ᾿ Αἰτωλῶν καλεῖσϑαι τοὺς τοῖς ϑεοῖς γινομέ- 

γους. Αἰγύπτιοι δὲ τὸν ὑποξίζοντα ἄρτον χυλλάστιν χω- 
λοῦσιν. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ “Δριστοφάνης ἐν Δαναΐσι 

Καὶ τὸν κυλλάστιν φϑέγγου χαὶ τὸν Πετύσιριν. 

ϑαλύσιον] Ἐπιπέδέξῃ 5 ῃ. 772, 24. ϑηλύσιον Β. σησαμίτην 

(αβδυθοπαβ. σαμέίτην ΡΎΤ,, γρ. σησαμίτην Ῥ ἴῃ ΠΔΙΡ. ἑξόρα-- 
χε] δουιδοθαίιν ἑώρακε. ἀνάστατον ῬΙΕΙΒΟΠπῸ5 δὰ Μίοουϊη 
ν. 142. εὲ ψαϊοκοπανίυβ δὰ Αἀοπίαζ. ρ. 398 Ρ. δχ ϑυ4ὰ ἱπ 

ἀνάστατον εἰ -Ῥαυβδηΐα ἃρυᾷ Ἐππέαί απ μ. 110, 10. ναατὸν 
ΡΨ. νάστον 4511. [ἴ,. ὃς] ὃν Ρ. ἀρρηφόροις ἃ εἰ δ:- 

ἀ88. ἀρνηφόροις ΡΥ͂Τ.. 

114". σησάμων ῬΙ,. σησαμένων Ὗ, ϑιαγόνων] ϑεαγόνων Β. 
δνομαζομένων οπι. Β. παρ᾽ ᾿Αϑαμᾶσιν ϑομνυνοῖρη. παρ᾽ ᾿ϑάμαοιν 

ὙΠ. παρὰ ϑάμασιν Α΄. παρὰ ϑάμασιν Ῥ, οὕτω ΒΡ. οὕτως Ὑ1.- 
καλοῦνταν (ογαὔ5. ΕΙἸΌΕΙ καὶ δηλοῦνται. δάρατον δ᾽ ΟἈΒΔΌΒΡΟΠῚΙΒ: 

νἱάθ Ρ. 110 ἀ. 1 10τι δ᾽ ἄρτον. ϑετταλῶν Β. ϑεασαλῶν ῬΨΥΙ,. 

ἐτνίταν ΟἈβαυθοπαβ: νἱά6 Ρ. Ε11 Ὁ. ΤΟΥ͂ΡΥῚ ἐνίταν. ἐρικίταν] 
ἐρρεικίτης ἀἰοι αΓ ᾿π Ὁ. ἐρεεγγίτην ν6] ἠρειγγίτην νου Βοίποβῖιβ ἴῃ 

ἃπποί, δα δυϊάδπι Ρ. 109. δὲ Β. τε ΡΥΓ,. ἐξ ἐρηριγμένου 
Δ, ἐξ ἐῤῥειγμένου Ψ. ἐξ ἐρρηγμένου Ο,, ἐξ ἐρηρειγμένου 1,. ἐξεριγμένου Ῥ. 

5 ᾿ , 114 ο. ἀσήστου] ἀσύστου Β.. τὸν αὐτόπυρον] τὸν οτι. Ἀ. 
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μνημονεύουσιν ὁ αὐτοῦ καὶ “Ἑκαταῖος καὶ “Ἡρόδοτος χαὶ ὃ 

Φανόδημος. ἐν ἑβδόμῃ ἀτϑίδος. ὃ δὲ Θυατειρηνὸς Νίχαν- 
ἃ ὅρος τὸν ἐχ τῆς χριϑῆς ἄρτον γινόμενον ὑπὸ τῶν Α4ἐ- 
γυπτίων κυλλάστιν φησὶ καλεῖσϑαι. τοὺς δὲ ῥυπαροὺς ἄρ- 

τους φαιοὺς ὠνόμασεν ᾿Ἄλεξις ἐν Κυπρίῳ οὕτως 
"ξπειτα πῶς ἠλϑες; Β. “μόλις γ' ὀπτωμένους 
χατέλαβον. Α . ἐξόλοι᾽ : ἀτὰρ πόσους φέρεις; 

8, ἑχκαίδεκ᾽ οἴσω δεῦρο ἢ 
λευχοὺς μὲν ὀχτὼ, τῶν δὲ φαιῶν τοὺς ἴσους: 

βλῆμα δέ φησι καλεῖσϑαι τὸν ἐντεϑρυμμένον ἄρτον καὶ 
ϑερμὸν “Σέλευκος. Φιλήμων δ᾽ ἐν πρώτῳ παντοδαπῶν 
χρηστηρίων πυρνόν φησι καλεῖσϑαι τὸν ἐχ πυρῶν ἀσή- 

ε στῶν γινόμενον ἄρτον καὶ πάντα ἐν ἑαυτῷ ἔχοντα. βλω- 
μιλίους δὲ ἄρτους ὀνομάζεσθαι λέγει τοὺς ἔχοντας ἐντομὰς, 
οὐς Ῥωμαῖοι κοδράτους λέγουσι" βραττίμην τε χαλεῖσϑαι 

τὸν πιτυρίτην ἄρτον, ὃν εὔχονον [τεύκονον] ὀνομάζουσιν 
᾿Δμερίας χαὶ Τιμαχίδας. Φιλητᾶς δ᾽ ἐν τοῖς ᾿Δτάχτοις 
σπολέα χαλεῖσϑαί τιν᾽ ἄρτον, ὃν ὑπὸ τῶν συγγενῶν μό- 
γον χαταναλίσχεσϑαι. 

82. Καὶ μάξας δ᾽ ἔστιν εὑρεῖν ἀγαγεγραμμένας παρά 
τε τῷ Τρίφωνι καὶ παρ᾽ ἄλλοις πλείοσιν. παρ “4ϑηναίοις 

Υ͂ μὲν φυστὴν τὴν μὴ ἄγαν τετριμμένην, ἔτι δ καρδαμάλην 

χαὺ βήρηκα, καὶ τολύπας χαὶ ἀχίλλειον: χαὶ ἴσως αὕτῃ 

ἐστὶν ἡ ἐξ ἀχιλλείων χριϑῶν γινομένη" ϑοιδακίνας τε καὺ 

μνημονεύουσι» μνημονεύει δ᾽ Β. “Ἡρόδοτος)] ΤΙ, 77. 
114 ἃ. τῶν αἱγυπτίων Β. τῶν οπι. ΡΥ]. κυλλάστιν φησὶ] δοῦῖ- 

Ῥεθδέαν κύλλαστίν φησι. φαιοὺς] φαινοὺς Β. ΟΥ, 1. ἦλϑες 
ΡΙ,. ἦλϑε Β. ἦλθεν γ. μόλις γ᾽ ὙΠ. γ᾽ οπι. ΑΒΡ, Ἐογίᾶββθ 
ΒοΙρ51: ἔπειτα πῶς ἦλθες σύ; 8. μόλις ὀπτωμένους ---- 2. ξξο- 

λοιο ἄταρπος οὺς φέρειν Β. ἐξόλοιο ἁταρπὸς οὗς φέρεις Ῥ. βλῆμα] 
βλήμμα Ῥ. βλῆϑα 65. ἴ5. ; 

114 6. ἀσήοτων)] ἀσύστων ΒΡ, βλωμιλίους βωμιλίους ΒΟ. 
βλωμιαίους ϑιαϊπιαβίι5. δᾶ Ψορίδβουπι Ρ. 014. δ᾽ ἄρτους Β. τε ἄρ-- 
τους ΡΥΙ,. βοαττίμην ΑΒ. βρωτίμην ῬΎΤ,. ἄρτον οὔι. Β. 

εὔκονον τεύχκονον ΑΒΡ. εὔκονον ἢ τεύκονον ὙΤΓ,. Φιλητῶς) ϑουῖθ6- 

Ῥαίυν Φιλήτας. τὶν Β. τιν ΡΥ͂Τ,. φυστὴ»}] ϑδουιιθοραέαν φύστην.- 
114 ἢ. ἔτι δὲ] ἔστε δὲ Β. ἐστι δὲ καὶ Ῥ' καρδαμάλην) καρδα- 

μύλην Ὁ οἱ Ἐπιδίαίῃπι5 Ρ. 748, 17. 1414, 81. βήρηχα ΒΡ. 

(βήρηξ οταξίοα, αἰτέθι οοπίονπιαία Ο) βήρακα ὙΠ. ἀχίλλειον] 
ἀχίλλιον Β, 
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οἰνοῦτταν χαὶ μελιτοῦτταν καὶ χρίνον, χαλούμενον χαὶ 
σχῆμά τι χορικῆς ὀρχήσεως παρ᾿ «“πολλοφάνει ἐν Δαλίδι. 
αἱ δὲ παρ᾽ ᾿Δλχμᾶνι ϑριδαχίσκαν λεγόμεναι αἱ αὐταί εἰσι 
ταῖς ᾿ἀττικαῖς ϑριδακίναις. λέγει δ᾽ οὕτως ὁ ᾿Αλχμὰν 

Θριδαχίσχας τε χαὶ χριβανωτώς. 
118 “Σωσίβιος δ᾽ ἐν τρίτῳ περὶ “Τλκμᾶνος χρίβανά φησι 45, 

γεσϑαι πλαχοῦντάς τινας τῷ σχήματι μαστοειδεῖς. ὑγεία 
δὲ καλεῖται ἡ διδομένη ἐν ταῖς ϑυσίαις μᾶζα, ἵνα ἀπο- 

γεύσωνται. καὶ ᾿Εἰσίοδος δὲ μᾶζάν τιν᾽ ἀμολγαίαν καλεῖ 
ΜΜᾶζά τ᾽ ἀμολγαίη γάλα τ΄ αἰγῶν σβεννυμενάων, 

τὴν ̓ ποιμενικὴν λέγων χαὶ ἀχμαίαν" ἀμολγὸς γὰρ τὸ ἀκ- 
μαιότατον. παραιτητέον. δὲ καταλέγειν , οὐδὲ γὰρ οὕτως εὐὑ- 
τυχῶς μνήμης ἔχω, εἰ ἐξέϑετο πόπανα χαὶ πέμματα “4ρι- 
στομένης ὃ ϑηναῖος ἐν τρίτῳ τῶν πρὸς. τὰς ἱερουργίας, 

ἔγνωμεν. δὲ χαὶ ἡμεῖς τὸν ἄγδρα τοῦτον γεωτερου πρε ἐσβυ- 
τέρον. ὑποκριτὴς δ᾽ ἦν ἀρχαίας χωμῳδίας, ἀπελεύϑερος 

τοῦ μουσιχωτάτου βασιλέως Ἁδριανοῦ, καλούμενος ὑπ᾽ αὖ- 

τοῦ ᾿ΑἋττιχοπέρδιξ. καὶ ὁ Οὐλπιανὸς ἔφη, Ὁ δ᾽ ἀπελεύϑε- 
ρος παρὰ τίνι χεῖται; εἰπόντος δέ τινος καὶ δρᾶμα ἐπι- 

γράφεσθαι Φρυνίχου ᾿Απελευϑέρους, Μένανδρον δ᾽ ἕν 
“Ῥαπιζομένῃ καὶ ἀπελευϑέραν εἰρηχέναι, καὶ ἐπισυνάπτον- 

τος πάλιν ἔφη; Τἴν: δὲ διαιρέρει ἐξελευϑέρου; ταῦτα μὲν 

οὖν ἔδοξε κατὰ τὸ παρὸν ἀναβαλέσϑαι. 

᾿ μελιτοῦτταν ϑομινοῖση. μελιττοῦταν ῬΡΥ͂Τ,. Ζαλίδι ϑομνν οἰ. : 
Υἱάς ΧΙ. ν. 4067 ἢ, .οε Βυΐάαπι ἴῃ ᾿Απολλοφάνης. δαλνίδι Ὑ1,. δαλ- 
οἷδε ΑΒΡ (ἀπολλοφάνεν ἐνδαλνίδεις δὲ παρ᾽ ἘΒ). Ζ]αυλίδι (ᾶδβαι- 
Ῥοπυβ, αυοα σοῦ νἱάδέιγ. "Αλχμὰν] ϑονηθοθαξι; ᾿“λκμᾶν. 

ϑριδακίσκας ῬΥΤ,. ϑροιδακίσχαν Β. ϑροιδακίσκα ΑΟ δὲ ϑριξομπια 
ἨΟΘΒΟΒΘΙΙΙ. χριβανωτώς Ῥ. ἸΤιεροθαίαγ χριβανωτός. 

11 ἃ. Ἡσίοδος] Ἔργ. ν. 888. τιν" ἀμολγαίαν) δοιιθεθδέιιν 
τινὰ ἀμολγαίαν. τινὰ μολγαίαν ΒΚ Ἰᾶζά τ᾽] δουῖθοθδιν μάζα τ΄. μάζω “ 
δ᾽ Β. λέγων καὶ ἀκμαίαν ΟΥ̓... λέγων ἀκμαίαν ΑΒΡ, Θερερθδμὲ 
5] λέγων ἢ ἀχμαίαν: ἄδ πὸ νἱάθ δηποίαξίοπθμ, ᾿ 

᾿ 11 Ρ". ἁδριανοῦ Ῥ, Βογ!θοθαίιν ᾿Αδριανοῦ. Φρυνίχου ---- εἰρη 

κέναι ἀἀάππέ ΑΒ, εὲ (δδδιροπίαμ!. οπι. ΡΥ. ἀπελευϑέρους ΑΒ, 
ἀπελευϑέρος 1,, ΕΧ 41ὸῸ ἀπελεύϑερος ἔδοξιπι ἴῃ Αβδια! οαϊεϊο πα θιι5 

βθουηάα οἕ ἐθγϊδ. Ῥαπιζομένῃ ϑομννοῖρι. ἴθι ῥαπιζομένῳ. 
ἐπισυνάπτοντος] ἄλλα τινὰ αἀ4, Βομινεί σι, οὖν οτῃ. Β. 
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83, Καὶ ὁ Τὶ ἁληνὸς μελλόντων ἡμῶν ἐφάπτεσθαι τῶν 
ἄρτων, Οὐ πρότερον, ἔφη; δειπνήσομεν, ἕως ἂν καὶ παρ᾽ 

« 
ἡμῶν ἀχούσητε ὅσα εἰρήκασι περὶ ἄρτων ἢ πεμμάτων ἔτι 
δὲ ἀλφίτων ᾿᾿Ισχληπιαδῶν παῖδες. Δίφιλος. μὲν ο “Σίφνιος 

ἐν τῷ περὶ τῶν προσφερομένων τοῖς νοσοῦσι χαὺ τοῖς 
ὑγιαίνουσιν » “Ἄρτοι (φησὶν: Ὑ οἱ ἐκ πυρῶν κριϑίνων εἰσὲ 
πολ ὑτροφώτεροι χαὶ εὐοιχονομητότεροι καὶ τὸ ὅλον κρείτ- 
τονες " εἰϑ'᾽ οἱ σεμιδαλῖται" μεϑ᾽ οὖς οἱ ἀλευρῖται" εἰϑ'᾽ 
οἱ συγχομιστοὺ, ἐξ ἀσήστων ἀλεύρων γινόμενοι. οὗτοι γὰρ 
πολυτροφώτεροι εἶναι δοχοῦσι.““ Φιλιστίων δ᾽ ὃ “οχρὸς τῶν 
χονδριτῶν τοὺς σεμιδαλίτας πρὸς ἰσχύν φησι μᾶλλον πε- 
φυκέναι" μεϑ' οἷ'ς τοὺς χονδρίτας τίϑησιν, εἶτα τοὺς 

ἀλευρίτας. οἱ δὲ ἐκ γυρέως ἄρτοι γινόμε γον κακοχυλότεροί 
τέ εἶσι χαὶ ὀλιγοτροφώτεροι. πάντες δ᾽ οἱ ϑερμοὶ ἄρτοι 

τῶν ἐψυγμένων εὐοικονομητότεροι πολυτροφώτεροί τε καὶ 
εὐχυλότεροι, ἔτι δὲ πνευματικοὶ. καὶ εὐανάδοτοι. οἱ δ᾽ 
ἐψυγμένοι. ̓πλήσμιοι, δυσοικονόμητοι. οἱ δὲ τελείως παλαιοὶ 
καὶ κατεψυγμένοι ἀτροιώτεροι στατιχοί τε χοιλίας χαὶ χα- 
χόχυλοι. ὁ δ᾽ ἐγκρυφίας ἄρτος βαρὺς 'δυσοικονόμητός τὲ 
διὰ τὸ ἀνωμάλως ὀπτᾶσϑαι. ὃ δὲ ἱπνίτης καὶ καμινίτης 

δύσπεπτοι καὶ δυσοιχονόμητοι. ὃ δ᾽ ἐσχαρίτης καὶ ἀπὸ 
τηγάνου διὰ τὴν τοῦ ἐλαίου ἐπίμιξιν᾽ εὐεχκριτώτερος, διὰ 
δὲ τὸ χγισὸν καχοστομαχώτερος [γάρ]. ὃ δὲ κλιβανίτης πά- 
σαις ταῖς ἀρεταῖς περιττεύει" εὔχυλος γὰρ καὶ εὐστομαχος 
καὶ εὔπεπτος χαὶ πρὸς ἀνάδοσιν ῥᾷστος" οὔτε γὰρ ἱστά- 
γει χοιλίαν οὔτε παρατείνει.“ ᾿ἀνδρέας δὲ ὃ ἰατρὸς ἄρτους 

11 α. ἔτν δὲ] Το σοθδέαν ἔτι τὲ. καὶ τὸ ὅλον] τὸ ὁπι. Ῥ, 
ἀσήστων Τ,. ἀσήτων ΒΡΥ͂. , 

110 ἃ, γινόμενον ΑΒΟ, γενόμενον ΡΥ.  ἈΑοοὗ δὲ ἐκ --- δλιγοτρο- 
φώτεροε οπὶ. Ὁ. πάντες --- πολυτροφώτερον δ44, ΑΒΟΙ,. οπι. ΡΥ. 

ϑερμαοὶ ἄρτον ΑΒΟ οὲ ΠΡῸῚ Αδρίαπιιβ. ἄρτου οπι. . εὐχυλό- 
τεροι] εὐχυλώτερον ῬΥ͂Τ,. τελείως ΑΒΟΡΥ͂, τελέως Τ.. 

11 6. δυσοικονόμητός τε] τε ὁπι, Β.- ἐπνίτης χαὶ ΑΒΟ, ἱπρίτης 
καλούμενος καὶ ΡΥ͂],. δύσπεπτοι καὶ δυσοικονόμητοι ΑΒ δὲ (ἀ5ᾶὰ- 
Βοπίδηϊ, δύσπεπτος καὶ δυσοικονόμητος ΟἹ, δὲ Θδρίζοπιθ Ἡοοό5οΠμ6- 

111. δύσπεπτος τ 5515 καὶ δυσοιχονόμητος Ψ. δύσπεπτοι ΟΤΑΐ5518 καὸὺ 

δυσοιπονόμητον Ῥ. ἐπίμιξεν) ἐπιμιξίαν σ: χνισὸν]} χκνισσὺν Ὁ. 
κακοστομαχώτερος ΒΟ, χακοστομαχώτερον ῬΥ͂Τ.. γὰρ δά. 

ΑΒΡΥΙ,. οπι. Ὁ. [πῃ γένετω πιπέαθαὲ σογα 5 δα Χοποογδέεπι ᾿ 1608. 

παρατείνει ταράττει (ογδὅϑ. 
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ξ 
τινάς φησιν ἐν Συρίᾳ γίνεσϑαι ἐκ συχαμίνων, ὧν τοὺς 

ἔ φαγόντας τριχορρυεῖν. Μνησίϑεος δέ φησι τὸν ἄρτον τῆς 
᾿ ὦ 

μάζης εὐπεπτότερον εἶναι καὶ τοὺς ἐκ τῆς τίφης μᾶλλον 
ἱκανῶς τρέφειν" πέττεσϑαι γὰρ αὐτοὺς χαὶ οὐ μετὰ πολ- 
λοῦ πόνου. τὸν δ᾽ ἐχ τῶν ζειῶν ἄρτον ἄδην “φησὶν ἐσϑιό- 

μένον βαρὺν εἶναι καὶ δύσπεπτον" διὸ οὐχ ὑ) γιαίνειν τοὺς 

116 αὐτὸν ἐσθίοντας. εἰδέναι δὲ ὑμᾶς δεῖ ὅτι τὰ μὴ πυρω- 
ϑέντα ἢ τριφϑέντα σιτία φύσας καὶ βάρη καὶ στρόφους 
χαὶ κερραλαλγίας, ποιεῖς. 

84. Μβἥετὰ τὰς τοσαύτας διαλέξεις ἔδοξεν ἤδη ποτὲ χαὺ 

δειπνεῖν. καὶ περιενεχϑέντος, τοῦ χαλουμένου ὡραΐου ὃ 
“Ζεωνίδης ἔφη; Εὐθύδημος ὃ ᾿4ϑηναῖος, ἄνδρες φίλοι, ἐν 

τῷ περὶ ταρίχων ᾿Ησίοδόν φησι περὶ πάντων τῶν 'ταρι- 
χευομένων τάδ᾽ εἰρηκέναι 

Ἄμφακες μὲν πρῶτον στόμα καὶ χριταιαντα καὶ ϑιόην 
γναϑμῶν ἡνδάξαντο δυσείεομές ἰχϑυβολῆες, 

Ῥ οἷς ὃ ταριχόπλεως ἅδε Βόσπορος, οἱ πιϑόγαστροι 

τμήγοντες τετράγωνα ταρίχια τεχταίνονται. 

110 ἢ. φαγόντας] φεύγοντας Β. τριχοῤῥυεῖν δεν ΕἸ ΘἘ. τριχοῤῥύειν 

Ι,. τριχορεύειν ΑΒΟΡΥ. δέ φησι Ο. δὲ οπι. ΡΥ]. μάζης) μά- 

ζας Β.᾿ πέττεσθϑαι ΑΌΡ, πέπτεσϑαι Ὑ].. ἄδην] ἅδην Ῥ. αὐτὸν 
Β. φησὶν δομυνοῖρη. ΤἱΌΓΙ φασὶν. ἐσθιόμενον) αἰσϑιόμενον Β. 

ὑμᾶς ΑΥ̓͂. ἡμᾶς Ρ, Β48811. 1,. 

116 ἃ. τριφϑέντα] τρυφϑέντα Ὁ. βάρη] βάρυ Β. χε- 
φαλαλγίας ΑΒΟ. χεφαλαλγίαν ῬΥΨΙ,. μετὰ τὰς Α. τὰς ὁπ. ΡΥ͂Τ,. 

δ Ηεβίοαϊ χὰϊ αϊοϊέα γογβίθιιβ ἤᾶθο παρε Ὁ, ὅτι εὐθύδημος ὃ 
ἀϑθηναῖος παρατίθεται ἡσίοδον λέγοντα ἄλλα τε καὶ ὅτι ϑύννων ὡραίων 
βυζάντιον ἔπλετο μήτηρ καὶ σπόμβρων" καὶ πώριον κολιῶν χυδγὴ τροφὰς 
ἔσχε πολίχνη. οὗτος δὲ ὃ ῥήτωρ φησὶν ὅτι μαγείρου ταῦτα ἔπη μᾶλ- 

λον ---- Υ. 1. χριταιαντὰ 5δῖπ6 δοοοπίαᾳ ἃ. χριταίαντα Β. κριταίαν 

ῬΨΕ: ν. 2. γνιαϑμῶν) γναϑμὸν Ρ. ἡνδάξαντο] ἠδάξαντο, 5ὶ 

παΐο γ  θῸ Ἰοοι5 5ἰέ, Ριθυβοπυ9 δὰ Μοδγίπ ρ. 4]. ηὐδάξαντο (ο- 

Ταῦβ δὰ "Χρηοοταίεπι Ρ. 173. δυσείμονες Ῥ, 4511. 1.. δυσείμμο- 
Ψες ΎΥ. 

116}. Υ. 3. ταριχόπλεως απ ΌΒοΟΠι5. ταριπόλεως ΡΥΙ.. δε Ῥ. 

ἄδεν ,.. πιυϑόγαστροι Ὀἀδδῦθοπα. πυϑόγαστρι ἈΒ (Β οπιῖ580 δοροπέυ). 

πυϑόγαστροι ΡΥΙ.. ΜΝ. 4. τμήγοντες Ἀ. ἘρΝαυθΥ ες ΡΥ],. μηγων της ἢ)- 
τετράγωνα ἈΥΪ,. τε τρωάγονα Ἀ. τε τρωάγωνα Β. ταχὴ τρια 

Α, τάχη τρία ΒΡ, τὰ χητοία ΨΤ,. ταρίχια Οογὰ δ δα Χοποογδΐεηι μ᾿. 160). 
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5 γαὶ μὴν οὐχ ἀκλεὲς ϑνητοῖς γένος ὀξυορύγχου,, 
ὃν χαὺ ὅλον καὶ τμητὸν ἅλες τρηχεῖς ἐκόμισσαν. 
ϑίύννων δ᾽ ὡραίων Βυζάντιον ἔπλετο μήτηρ; 
χαὶ σχόμβρὼν βυϑίων τε καὶ εὐχόρτου λιβιβάττεω. 
καὶ Πάριον κολιῶν κυδνὴ τροφὸς ἔσχε πολίχνη. 

10 ᾿Ιόνιον δ᾽ ἀνὰ χῦμα φυγὼν 1. ἀδείραϑεν ἄξει 
Βρέττιος , ἢ Καμπανὸς, ἢ ἐξ ἀγαϑοῖο Τάραντος, 

ὀρχύνοιο τρίγωνα, τά τ᾽ ἐν στάμνοισι τεϑέντα 
ἀμφαλλὰξ δείπνοισιν ἐνὶ πρώτοισιν ὀπηδεῖ. 

ταῦτα τὰ ἔπη ἐμοὶ μὲν δοχεῖ τινος μαγείρου εἶναι μᾶλλον 
ἢ τοῦ μουσιχωτάτου ᾿Ησιόδου. πόϑεν γὰρ εἰδέναι δύναται 
Ἰπάριον ἢ Βυζάντιον, ἔτε δὲ Τάραντα χαὶ Βρεττίους χαὺ 
Καμπανοὺς πολλοῖς ἔτεσι τούτων πρεσβύτερος ὦν; δοκεῖ 
οὖν ἐμοὶ αὐτοῦ τοῦ Εὐϑυδήμου εἶναι τὰ ποιήματα. χαὶ ὃ 
Διονυσιοκλῆς ἔφη , του μέν ἐστι τὰ ποιήματα, ὦ ἀγαϑὲ 

«“εωνίδη), ὑμῶν ἐστι χρίνειν τῶν δοχιμωτάτων γραμματί- 
᾿χῶν" ἀλλ᾽ ἐπεὶ περὶ ,"Ταρίχων ἐστὶν ὃ λόγος ̓ περὶ ὧν οἶδα 
καὶ παροιμίαν μνήμης ἠξιωμένην ὑπὸ τοῦ “Σολέως 

Κλεάρχου 
“Σαπρὸς τάριχος τὴν ὀρίγανον φιλεῖ" 

ἔρχομαι κἀγὼ λέξων τι περὶ αὐτῶν, τὰ τῆς τέχνης. 
89. Διοκλῆς μὲν ὃ Καρύστιος ἐν τοῖς ᾿γγιεινοῖς ἐπι- 

γραφομένοις τῶν ταρίχων φησὶ τῶν ἀπιμέλων χραάτιστὰ 
τ 2 

εἰναι τὰ ὡραῖα, τῶν δὲ πιόνων τὰ ϑύννεια. ᾿Ιχέσιος ὃ 
ὃ 

ν΄. 5. ναὶ] καὶ Βομννοῖρῃ. οὐ κακὰ ἐς ΑΒΡ, οὖχ ἀδα-" 
λὲς ΨΙ,. φιοᾶ Ῥτορα ἃϑδεβδέ ἃ} οὐκ ὑδαὲς. οὐκ ἀκλεὲς δοινν εἰσ. ϑυνη- 
ποις βὶπθ δοοθμέῃ ἃ. ὄὀξυορύγχου] ὀξυορύχου Β.- ΥΨ. 6. ἅλες τρηχεῖς 
Βοθνν ΘΙ], ἀλεστρηχεῖς Ψ1,. ἀλεστρηχεις Δ. ἀλεστρήχεις Ῥ.᾿ ἐχόμισ- 

σαν ϑομννοἶρῃ. Τιοσοθδξαι ἐκόμησαν. ἐκόσμισαν Ῥ, αυϊ μυΐπηαπι ἐχό- 
σμησαν μαθυϊέ. ἐκόσμησαν Β. 

110 ο. . 8. εὐχόρτου] ἐγχόρτου Β. Υ. 9. κολιῶν (Ὁ. κολίων 
Ψ. χωλιων Α. κωλίων Ῥ, χυδνὴ ΒΟ, χκυδρὴ ΡΨΤ,. γ. 10. φυ-- 

γὼν] φεύγων ΒΡ, ν΄. 12. ὀρχύνοιο] ὀρκυνίοιο Β.. τριγωνώτα 

τ᾽ σναμνοισι Ἀ. γ. 18. ἀμφαλλὰξ δοιν ον. Βουιθοθαΐαν ἄμε- 

φάλλαξ. ἐνὺ πρώτοισιν δἀάϊία ὁχ Α. ταῦτα τὰ ΑΒΡ. τὰ 

οἱ. ὙΠ. 

110 ἃ. ἐμοὶ ἴ,. μοι ΡΥ, ἠξιωμένην ἴω. ἠξιωμένης ῬῪΥ͂, 

110 6. Σαπρὸς τάριχος] Ρ. 119 6. ᾿ϑύννεια Ὁ, ϑύννια ῬΨΤ. 
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ἱστορεῖ οὐχ εἶναι εὐεχκρίτους, χοιλίας οὔτε πηλαμύδας οὔτε 

᾿" τὰ ὡραῖα, τὰ δὲ νεώτερα τῶν, ϑυννείων τὴν αὐτὴν ἀναλο- 

γίαν ἔχειν τοῖς κυβίοις, μεγάλην τὲ εἶναι διαφορὰν πρὸς 
πάντ τὰ ὡραῖα λε ἐγόμενα. ὁμοίως δὲ λέγει καὺ τῶν Βυ- 

ξαντίων ὡραίων, πρὸς τὰ ἀφ᾽ ἑτέρων τύπων “λαμβανόμενα, 
ἔ καὶ οὐ μόνον τῶν ϑυννέίων ᾽ ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν 

ι ἁλισκομένων ἐν Βυζαντίῳ. τούτοις προσέϑηκεν ὃ Ἐφέσιος 

“άφνος, ““ρχέστρατος μὲν ὃ περιπλεύσας τὴν οἰχουμένην 
γαστρὸς ἕνεκα καὶ τῶν ὑπὸ γαστέρα φησὶ 

Καὶ “Σιχελοῦ ϑύννου τέμαχος 
τμηϑὲν, ὃ τ᾿ ἐν βίχοισι ταριχεύεσϑαι ἔμελλεν. 

[17 σαπέρδῃ δ᾽ ἐνέπω χλαίειν μαχρὰ, ΠΠοντιχῷ ὄψῳ, 
χαὶ τοῖς κεῖνον ἐπαινοῦσιν. παῦροι γὰρ ἴσασιν 

5 ἀνϑρώπων ὃ ὅτι φαῦλον ἔφυ χαὶ ἀκιδνὸν ἔδεσμα. 
ἀλλὰ τριταῖον ἔχειν σχόμβρον, πρὶν ἐς ἁλμυρὸν ὕδωρ 
ἐλϑεῖν, ᾿ἀμφορέως ἐντὸς, νέον, ἡμιτάριχον. 

ἂν δ᾽ ἀφίχῃ κλεινοῦ Βυζαντίου εἰς πόλιν ἁγνὴν, 
Ῥ ὡραίου φάγε μοι τέμαχος πάλιν" ἔστι γὰρ ἐσϑλὸν 

10 καὶ μαλαχόν. 
παρέλιπεν ὃ τένϑης Ἀρχέστρατος συγκαταλέξαι ἡμῖν χαὶ 
τὸ παρὰ Κράτητι τῷ »ωμῳδιοποιῷ ἐν Σαμίδις λ}ε) ἐγόμενον 

ἐλεφάντινον τάριχος, πέρὶ οὗ φησιν 

“Σχυτίνῃ ποτ᾽ ἐν ζύτρῳ τάριχος ἐλειράντινον 
ἥψε ποντιὰς χελώνη πευχίνοισι κύμασι, 

᾿ς χαρχίνοι ποδανεμοί τε καὶ τανύπτεροι λύχοι 

εὐεχαρίτους Τι. εὐεχρίτους ΒΡΥ͂ δὲ 5Βἰπη 6} 8110]. χοιλίας 
ΑΒΟΡ, κοιλίαις ΥἹ,. πηλαμύδας ΑΒΟΡ, πηλαμίδας ΨΤ,. ϑυν- 
ψγείων) δου ον δέαν ϑυννίων μἷς δὲ πῆγα. χυβίοις) κοβίοις Β. 

πάντα τὰ 1,. τὰ οπι. ΒΡΥ͂. ἑτέρων]ὔ ἑσπέρων Β. 
' 110 ἔ, τῆς γαστρὸς ΡΥΪ,. τῆς οπι. Β. γαστέρα Ῥ. Τιοσοθαΐαν 
τὴν γαστέρα, Ψ. 1. Σικελοῦ --- ἔμελλεν} ἘΠπιδέδίϊα5 Ρ. 1103, 29. 

ᾧ τέμαχος] τέμμαχος Ἐλα5 δέ] πι5. Ε 

117 ἃ. Ψ. ὃ. σαπέρδη 1.. σαῤπέδῃ Ψ, σαπέρδην Ῥ. Υ, 4. ἐπαι- 

φοῦσι»] ἐπαινοῦοι Ἐ.. Υ΄. ὃ. ἀκιδνὸν ἔδεσμα Ὑ]1,. ἀκιδνὸν (ἀκιδνον Ρ) 

κενεόν τε ἔδεομα ΑΒΟΡ, Υ. 0. σκόμβρον] οκόμβοων Ῥ. γν. 7. 
ἐντὸς νέον οπι. Β, ἐντόνεον Ὁ, 

117 ". ν. 9. πάλιν: ἔστι γὰρ] πάνυ γάρ ἔστιν ΒΟ. συγκατα- 
λέξαι ῬΊ,. συγκαταλέξας Υ. πωμῳδιοποιῷ Ἀ. κωμῳδοποιῷ ῬΨ ΤΏ. 

Υ. 2, ποντιὰς} ποντίᾳ Ὁ. Υ. ὃ. --- ὅ. οηϊ. Ὁ. γ΄. 3. χκαρκῖνοι 
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ὑσοριμαχεῖν ἄνδρες οὐρανοῦ καττύματα. ς 
παῖ ἐχεῖνον, ἄγχ᾽ ἐχεῖνον. ἔν Κέῳ τίς ἡμέρα; 

ὅτι δὲ διαβόητον ἣν τὸ τοῦ Κράτητος ἐλεφάντινον τάρι- 

χος μαρτυρεῖ “Ἱριστοφάνης ἐν Θεσμοφοριαζούσαις διὰ 
τούτων 

ἮΙ μέγα τι βρῶμ᾽ ἐστὶν ἡ τρυγῳδοποιομουσικὴ, 
ἡνίκα Κράτητί τὲ τάριχος ἐλεφάντινον 
λαμπρὸν ἐχόμιζεν ἀπόνως παραβεβλημένον, 
ἄλλα τε τοιαῦϑ᾽ ἕτερα μυρί᾽ ἐκιχλίζετο. 

86. ᾿ϑμοτάριχον δέ τινα κέχληχεν δλεξις ἐν ᾿Ζπεγλαυ- 
χωμένῳ. ὃ δ᾽ αὐτὸς ποιητὴς ἐν ΠΠονήρᾳ περὶ σχευασίας 
ταρίχων μάγειρόν τινα παράγει λέγοντα τάδε 

Ὅμως λογίσασϑαι πρὸς ἐμαυτὸν βούλομαι 
καϑεζόμενος ἐνταῦϑα τὴν ὀψωνίαν, 
ὁμοῦ τὲ συντάξαι τί πρῶτον οἰστέον 
ἡδυντέον τε πῶς ἕκαστόν ἐστί μοι. 

5 ταριχός ἐστι πρῶτον ὡραῖον τοδί. 

δίιω͵ βόλου τοῦτ᾽ ἔστι. πλυτέον εὖ μάλα. 
εἶτ εἰς λοπάδιον ὑποπάσας ἡδύσματα, 

ἐνθεὶς τὸ τέμαχος, λευκὸν οἶνον ἐπιχέας, 

- 

πόδην ἐμοί τε ΒΒ. καρκίνον πόδαν ἐμοί τὲ Ῥ, Ψ. 4. ὑσοριμαχεὶν] 

ὑσορυμαχεῖν Β. οὐρανοῦ] ὀυνοῦ Ῥ. 
117 ο. Ψ. 8. παῖ ἐκεῖνον Α. παὺ ἐκεῖνον Δ, παῖς ἐκεῖνον 1,. παῖε 

χεῖνον Ῥ, ἄγχ᾽ ἐκεῖνον] ϑουθοθαΐιι ἄγχε κεῖνον. ἐν Κέῳ τίς 

Ῥογβομιβ: νυἱᾶθ Ἠδβυομῖιπι ἴπ ἐν Κέῳ τίς ἡμέρα. Ἰωοροθδέιν ἐγκαιῷ 
τις. ἐγκαιῶτις ἈΡ. Θεσμοφοριαζούσαις ϑοοαπαάϊ5. Οπξεε ᾿θς 
'δρασιηοπίυπι Ὁ. ν.1. Ἦ] Ἦν ἘΠπιβι οἶα δὰ Αοπαγπ, 499. Ρ. 
125. βροῶμ᾽ χρῆμ᾽ ἘΠπι5]6ἴὰ5. ἐστὶν ἢ] ἔνι ῬοΟΥΒΟΠιΒ ἱπ 
ΜΠ Β0Θ Δ π618 Ρ. 2306. ἔτι ἘΠΠ)5] 685. τρυγῳδοποιομουσικῇ ῬΟΙ50-- 
Ὡ15. τραγῳδοποιομουσικὴ Β. γ΄. 2. ἡνίκα ῬοΥΒοπὰβ δὲ Ε]πι 5] οἶτιϑ, 
ἣν ΒΡΥΙ,. ἡνὶ Α. τε δάά, ΑΒΡ. οπι. 1... ΨΨ.'. 3. ἐκόμιζεν Οαϑαιι- 
Ῥομαβ, ΤΌΓΙ ἐνόμιζεν, παραβεβλημένον) παρακεκλημένον ΒΡ. 
Υ. 4. μύρια ἐκιχλίζετο Ῥ. ᾿Δ4πεγλαυκωμένῳ Ῥ οἱ ϑδοιν εἶβη. ἀπευ- 
γλαυκωμένῳ 

117 ἃ. Ρ. 1. Ἑοτέαϑβϑϑ θμως δὲ. Υ. 2. καϑεζόμενος} καϑε- 
ζόμενον Β. καϑεζόμενος ἐνταῦϑα οπι. Ο. Ὑ. 3. πρῶτον] πρώτιστον 
ΒΟ. γ΄. ὅ. ἐστε ον. ΒΟΡ, ροβέ πρῶτον ρμοπίξαμι 68ξ π᾿ Α.Ἅ 
τοδί. διωβάλου] τοδὶ ὀβολοῦ Ὑ1,. τὸ διοβολοῦ Β. τὸ διοβόλου ΡΕ ΄.6. 
τοῦτ᾽ ΑΒΟΡ, μόνου (μόνον 1.) τοῦτ᾽ Ψ. Ψ. 7. εἶτ᾽ εἰς] εἴ τις ΑΡ. 

λοπάδιον] τὸ λοπάδιον ΒΟ. ὑπὸ πώσας Ῥ. ἡδυσματα) 
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ἐπεσχέδασα τοὔλαιον" εἶϑ'᾽ ἔψων ποιῶ 
δ “10 μυελὸν, ἀφεῖλόν τ᾽ ἐπιγανώσας σιλφίῳ.. 

ἐν δὲ τῷ “Ἱπεγλαυκωμένῳ σύμβολάς τις ἀπαιτούμενός φησι 
Παρ᾽ ἐμοῦ δ᾽, ἐὰν μὴ καϑ'᾽ ἐν ἕχαστον πάντα δῷς, 
χαλχοῦ μέρος δωδέχατον οὐκ ἂν ἀπολάβοις. 
Β. δίκαιος ὃ λόγος. «4.. ἀβάκιον, ψῆφον. λέγε. 
ΔΝ ἐδῈΝ ὠμοτάριχος πέντε χαλκῶν. «4. λέγ᾽ ἕτερον. 

ἔ Ο.48.8. μῦς ἑπτὰ χαλκῶν. «4. οὐδὲν ἀσεβεῖς οὐδέπω. 

λέγε. Β. τῶν ἐχίνων ὀβολός. «4. ἀγνεύεις ἔτι- 
Β. ἀρ᾽ ἦν μετὰ ταῦϑ'᾽ ἡ ῥάφανος, ἣν ἐβοᾶτε; «4. ναί: 
χρηστὴ γὰρ ἢν. Β. ἔδωκα ταύτης δύ᾽ Οβολούς. 

4. τί γὰρ ἐβοῶμεν; }, τὸ χύβιον τριωβόλου. 
4118 10 “. ὀγεῖν εχειρῶν 7 οὐχ ἐπράξατ᾽ οὐδὲ ὃ ἕν. 

ΒΒ, οὐκ οἶσϑά 7 ὡ μαχάριε τὴν ἀγορὰν, ὅτι 
χατεδηδόχασι τὰ λάχαν᾽ αἱ τρωξαλλίδες. 

«4.. διὰ τοῦτο τὸ τάριχος τέϑεικας διπλασίου; 
Β. ὃ ταριχοπώλης ἐστίν" ἐλϑὼν πυνϑάνου. 

15 γόγγρος δέκ᾽ ὀβολῶν. “4. οὐχὺ πολλοῦ. λέγ᾽ ἕτερον. 
Β. τὸν ὑπτὸν ἰχϑὺν ἐπριάμην δραχμῆς. «44, παπαῖ, 
ὥσπερ πυρετὸς ἀνῆχεν, εἶτ᾽ ἐν ἐπιτέλειυ. 

ἡδύσματι Β. Ψ. 9. τοὔλαιο»] τοὔλεον ᾿- ποιῶ] ποὼ Ὁ. πῶ 
Β, ποτὲ Ψ],. ποτὶ Ῥ, 

117 6. Ψ. 10. ἀφεῦλόν τ᾽ Τιοροθαίαν ἀφεῖλον. ἀφείλοντ᾽  Β. μύε-- 
λος ἀφείλοντ᾽ Ῥ, σιλφίῳ)] σίλφω Ῥ. ᾿ΑἈπεγλαυκωμένῳ Ῥ οἔ 

ΒΟ ιν οἰ ρἢ, ἀπευγλαυκωμένῳ ὙΙ,.. Οπιίε πος ἔαρι θπίμπι Ὁ, 
συμβρδές τις Α. σὐμβολά τις ῬΥΤ,, γ. 1. ἕν ἕνα Β. δῷς] δ᾽ 

ὡς Ρ.. Ψ. 8. λέγε. ἔστ᾽ ὙΠ,. λέγεσϑαι ΑΒΡ. Υ. 4. ὠμοτάρι-- 
χος] τβυρβο Β. 

117. ν. 6. ἅγνεύεις Α. ἀγνεύεις ΒΡΨΙῚ.. ἔτι ΨΏ. ὅτε ΑΒΡ. 
Ψ. 7. ἀρ δοιθοθαΐίαν ἄρ᾽. ὩΑφ᾽ Ν. ἀρ᾽ ΒΡ. ἣν ἐβοᾶτε; Ἀ. ναί" 
χρηστὴ γὰρ ἦν ΚΙάάαίυ5 δὰ Ῥουδοηϊ ΜΠΒΟΘ]αποα Ρ. 2306. ἣν ἐβόα 

χρηστὴν, οὐ γὰρ ἦν Ὑ1,. ἣν ἐβοᾶτ᾽ εἶναι, χρηστὴ γὰρ ἦν ΑΒ. ἣν ἐβοῶτ᾽ 
εἶναι χρηστὴν οὐ γὰρ ἣν Ῥ, Υ,., 9. τριωβόλου] τριωβόλους ΒΡ, 

118. ἃ. Ψ. 10. ΒοΙῖχαὶ οοχυπρίαπι βουρέαγαπι ὀνεῖν (ὀνεῖν ΡΥ͂, 
ὠνείν 1,. σονεῖν Α) κεχειρῶν γε. οὐδὲ ἕν] οὐδεὲν Ρ. Ψ.11. 

οἶσϑά γ᾽ ὦ] οἶσϑα ὦ Ῥ. Ψ. 12, κατεδηδόχασν Β. Βογιδοθαξαϊ 

πατεδηδόχασιν. λόχαν᾽ αὖ Τντὶ λάχανα. ν. 138. τὸ αἀα!άϊέ 
δον ΘΙ ρἢ, Ψ. 10. παπαῖ] δοιιθοθαάξιιν παπαί. ν. 17. 96 

' οοὐταρία δουρίαγα ἔν ἔπιτέλεν (ἐνεπιτέλεν Ῥ) νἱᾶθ. δῃηποίζαξίομθμ.. 
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8. πρόσϑες τὸν οἶνον, ον μεϑυόντων προσέλαβον 

ὑμῶν, χόας τρεῖς, δέκ᾽ ὀβολῶν ὃ χούς. 

87. “Ἰχέσιος δ᾽ ἐν δευτέρῳ περὶ ὕλης πηλαμύδας χύβια 
ν» εἰναί φησι μεγάλα. χυβίων δὲ μνημονεύει “Ποσείδιππος ἕν 
Μεταφερομένῳ. ΜΗυθύδημος ἐν τῷ περὺ ταρίχων τὸν δελκα- 
γόν φησιν ἰχϑὺν ὀγομάζεσϑαι ἀπὸ “4ἕλκωνος τοῦ ποτα- 

μοῦ, ἀφ οὗπερ καὶ ἁλίσκεσθαι καὶ ταριχευόμενον εὔὐστο- 
μαχώτατον εἶναι. “ωρίων δ᾽ ἐν τῷ περὶ ἰχϑύων τὸν [λεπτι- 
γὸν] λεβίαν ὀνομάζων φησὶ λέγειν τινὰς ὡς ὃ αὐτὸς ἔστι 
τῷ δελκανῷ,, τόν τε ,χορακῖνον ὑπὸ πολλῶν λέγεσθαι σα- 
πέρδην χαὶ εἶναι “κράτιστον τὸν ἐχ τῆς Μαιώτιδος λίμνης: 

ο ϑαυμαστοὺς δὲ εἰναι λέγει χαὺ τοὺς ΡΣ Ἄβδηρα ἁλισχο- 
μένους κεστρεῖς Η μεϑν οὗς τοὺς περὶ “Σινώπην, καὺ τᾶἄρι- 

χευομένους εὐστομάχους ὑπάρχειν. τοὺς δὲ προσαγορέυο- 
μένους φησὶ μύλλους ὑπὸ μὲν τινῶν καλεῖσϑαι ἀγνωτίδια, 

ὑπὸ δὲ τινῶν πλατιστάχους, ὄντας τοὺς αὐτοὺς, χαϑάπερ 

χαὶ τὸν χελλαρίην" καὶ γὰρ χαὶ τοῦτον ἕνα ὄντα ἰχϑὺν 
, πολλῶν ὀνομασιῶν τετυχηκέναι" χαλεῖσϑαι γάρ καὶ βάχχον 

καὶ ονίσχον καὶ χελλαρίην. οἱ μὲν οὖν μείζονες αὐτῶν ὁνο- 
μάζονται πλατίστακοι, οἱ δὲ μέσην ἔχοντες. ἡλικίαν μύλλοι, 

οἱ δὲ βαιοὶ τοῖς μεγέϑεσιν ἀγνωτίδια. μνημονεύει δὲ τῶν 
ἃ μύλλων καὶ ““ριστοφάνης ἐν “Ολχάσι 

ΤΡΆΓΟΝ χκολίαι, λέβιοι; μύλλοι, σαπέρδαι, ϑυννίδες. 

88. ᾿Επὶ τούτοις σιωπήσαντος τοῦ Διονυσιοκλέους ὃ 

Ψ. 18. δν οἠἱ. ΒΡ. Ὑ. 190. δ᾽ χούς] ὄχους Ῥ. πηλαμύδας 
ἈΟΡ, πηλαμίδας ὙΠ1.. 

118 Ὁ. Ποσείδιππός] ποσίδιππος ἈΒΡ. λεπτινὸν ὁ1η. Ὁ, ἱπ 40 

Ῥοϑέαυδπι ἄς ἀοίοδμο ἀϊοίαπι οϑέ, βίο βογριίαν, ᾧ τὸν αὐτόν φασιν 

εἴναν τὸν λεβιανὸν ἐαλούμενον" λεβίαν: Οἀπαυθοπιι5. Εἱ ον} λεβιανὸν. 

ὃ αὐτός 1,. ὃ οπν. ΡΥ͂. ϑαυμαστοὺς δὲ Β. Τιοεσοθαίυν ϑαὺυ- 
μαστούς τε. . ᾿ : ῥ 

118 6. τοὺς αἀ4. ΑΒΡΨΥ. οπι. 1. μὲν τινῶν] ον δέι" μέν ὁ 

τινων. ἀγνωτίδια Ὁ. γνωτίδια ΡΎΤ.. ᾿ δὲ τινῶν Β. Βοιθοθαξαν, 

δέ τινων. πλατιοτάκους ΟΡ ας πλατισταχοὺς. Οοηΐ, δα ΥὙΠη. 

ΡῬ. 308 ἢ, πλαστακοὺς Β, χελλαρίην Τρ οθδέιγ χελλάρην- 

καὶ γὰρ καὶ Β. 1οσοραξαι καὶ γὰρ. χελλαρίην ΑΒ. χελλώρην ῬΨΤ, 

Ιη Ὁ οταϊίομθ δου οοπίογπιδία ποπιϊπαΐνο δᾶβι χελλαρίας. 

πλατίστακοι ΡΥ͂. πλατιστακοί Τ,. δὲ τῶν] δ᾽ αὐτῶν Β. 
118 ἃ. λέβιοι] ἴπηπιο λεβίαι- διονυσοχλέους ἵ΄ 
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γραμματικὸς ἔφη Οὔαρος, ἀλλὰ μὴν καὶ ̓ ἈἈγτιφάγης ὃ 
ποιητὴς ἐν Δευχαλίωνι ταρίχων τῶνδε μέμνηται ᾿ 

Τάριχος ἀνταχαῖον εἴ τις βούλετ᾽ ἢ 

Ταδειριχὸν, Βυζαντίας δὲ ϑυννίδος 

ὀσμαῖσι χαίρει. 
χαὶ ἐν Παρασίτῳ 

Τάριχος ἀνταχαῖον ἐν μέσῳ 
: πῖον, ὁλόλευκον, ϑερμόν. 
8 Νικόστρατός τε ἢ Φιλέταιρος ἐν ᾿Αντύλλῳ 

Βυζαντιόν τε τέμαχος ἐπιβακχχευσάτω 

Γαδειρικόν ϑ᾽ ὑπογάστριον παρεισίτως 

χαὺὶ προιλϑὼν 
“4λλ᾽ ἐπριάμην παρ᾽ ἀνδρὸς, ὦ γῆ καὶ ϑεοὶ, 

ταριχοπώλου πάνυ χαλοῦ τε καγαϑοῦ 

τίλτον μέγιστον, ἄξιον δραχμῆς, δυοῖν 
ὀβολοῖν, ὃν οὐκ ἂν καταφάγοιμεν ἡμερῶν 

᾿ τριῶν κατεσϑίοντες, οὐδὲ δώδεχα" 
ὑπερμέγεϑες γάρ, ἐστίν. δ" 

ἐπὶ τούτοις ὁ Οὐλπιανὸς ἀποβλέψας εἰς τὸν Πλούταρχον 
ἔφη, Μήποτ᾽ οὔτις ἐν τούτοις. ὦ οὗτος, "τοὺς παρ᾽ ὑμῖν 

τοῖς ᾿“Δλεξανδρεῦσι κατέλεξε Μενδησίους, ὧν οὐδ᾽ ἂν μαι- 

γόμενος κύων γεύσαιτο ἄν ποτὲ, 1) τῶν καλῶν σοῦ ἡμινη:-- 
ἰϑρων, ἢ τῶν ταριχηρῶν -σιλούρων. χαὶ ὁ Πλούταρχος, Ὁ 

μὲν ἡμίνηρος » «ἔφη, τί διαφέρει τοῦ πρθχαταλελεγμένου 

οὔαρος ΑΒΡ εἐ Οαβαιθομπίαπὶ ΠΡΡῚ χφυϊᾶδπι. οὔδρος Ὑ1.. -βούλετ) 
ΤΌΣ βούλεται. δὲ] τε ἸΔΟΟΡ 515 Ρ. 822. ὀσμαῖσι ΟΥ̓́Τ... εὐφροσύ"- 
ψαις ὀσμαῖσι ΑΒΡ. ἀντακαῖον οπι. Β. πιονολόλευχκον Ῥ. 

᾿ 118 6. ΔΒυζάντιόν τε δομτνοῖρη. οὐ Ῥογβοηυβ. ΑΒοιδὲ τε. : 

9 τὲ ΒΡ, προελϑὼν) προσελϑὼν ΒΡ. «χαγαϑοῦ) καὶ ἄγατ 
ϑοῦ ΑΒ. ἐτίλτον ἴ,. τιλτὸν ϑοιννοῖρη. τίλιτον Α (φαῖ δοσθηΐα 

οαγτοῦ ΒΡΥ. ὃν. οὐκ] ὅ γ᾽ οὐκ ΟἈδδιθοηιι8. τριῶν ϑοινν Εἰ ΡῊ. 
οὐ Ρονβοηῖιδ. ΤΌνῚ τριῶν ἤδη. οὐδὲ Α. οὐ ΡΨΥ͂Ι,. δώδεκα] 

Ἱ οροθαΐυγν δώδεκά γ᾽. δώδεκά γε Ρ. δέδωκώ γε Β. 

118 ἢ μήποτ᾽ οὔτις) μήποτου τις Β. οὔτις ἈΡΥ͂, οὖν τις Ἢ 

τοὺς 1,. τὶς Ψ, τοῖς ΑΒΡ, τοῖς “Αλεξανδρεῦσι) τοὺς τοῖς 

ἀλεξανδρεῦσι Β. σου 844. ΑΒ. οι. ΡΎῚ. ἡμινήρων ΑΒΡ, 

 ἡμινίρων Ὑ71,. ἡμίνηρος ΑΒΡ. ἡμένιρος ΨΤ,. 

: 119 ἃ. τί] γή ζἀ 0) Ἁ. προκαταλελεγι “μένου ἈΒΡ, προκατειλε-- 
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ἡμιταρίχου, οὗ ὃ καλὸς ὑμῶν “ἀρχέστρατος μέμνηται; ἀλλ᾽ 
ὅμως ὠνόμασεν ἡμίνηρον ὃ Πάφιος “Σώπατρος ἐν υ- 
στάχου ϑητίῳ οὕτως 

᾿Εδέξατ᾽ ἀντακαῖον, ὃν τρέφει μέγας 
Ἴστρος, “Σιύϑαισιν ἡμίνηρον ἡδονήν. 

καὶ τὸν Μενδήσιον οὕτως ὃ αὐτὸς καταλέγει 
Μενδηήσιός ϑ ὡραῖος ἀχρόπαστος εὖ 
ξανϑαῖσιν ὑπτὸς κέφαλος ἀκτῖσιν πυρός. 

ταῦτα δὲ τὰ βρώματα ὅτι πολλῷ ἡδίω ἐστὶ τῶν παρὰ σοὺ 
περισπουδάστων χόύττα χαὶ λέπιδι οἱ πειραϑέντες ἴσασι. 
λέγε, οὖν ἡμῖν χαὶ σὺ εἰ καὶ ἀρσενικῶς ὁ τάριχος λέγεται 

παρ᾽ ᾿Δττικοῖς" παρὰ γὰρ ᾿Επιχάρμῳ οἴδαμεν. 
89. Ὃν ζητοῦντα προφϑάσας ὃ Μυρτίλος ἔφη, Κρα- 

τῖνος μὲν ἐν “ιονυσαλεξάνδρῳ 
Ἔν σαργανίσιν ἄξω ταρίχους ΠΟοντικοῦς. 

Πλάτων Μιὰ “αχουμένῳ 
Ὥσϑ'᾽ ἅττ᾽ ἔχω, ταῦτ᾽ ἐστί " ταρίχους ἀπολέσω. 

᾿Δριστοφάνης Ζαιταλεῦσιν 

Οὐκ αἰσχυνοῦμαι τὸν τάριχον τουτονὶ 
πλύνων ἅπασιν ὅσα σύνοιδ᾽ αὐτῷ κακά. 

Κράτης Θηρίοις 

Καὶ τῶν ῥαφάνων ἕψειν χρὴ, 
ἰχϑὺς τ᾽ ὀπτᾶν τούς τε ταρίχους, 

ἡμῖν δ᾽ ἀπὸ χεῖρας. ἔχεσϑαι. 
ἰδίως δ᾽ ἐσχημάτισται παρ᾽ “Ἑρμίππῳ ἐν ᾿“Αρτοπώλισι 

γμένου ὙΤ,. οὗ αἀάϊάϊε σαβδυθοπιιβ, ἡμίνηρον ΑΒΡ. ἡμίνι- 
ρον ὙΙ,. Τυστάκου] ἸΠυστακοῦ ἸΝ΄. Ρ. 17 6. Αοοοπέι οαγοέ Ῥ, 

᾿Εδέξατ᾽ ἀντακαῖον} δ᾽ ἐξαντακαῖον Β.. ϑ᾽ ὡραῖος) δ᾽ ὡραῖος 

Β. ἀχρόπαστος] αὐτὸς ἀκρόπαστος Ῥ, εὖ ξανθϑαῖοιν) εὐξανϑέ-ς 

σιν. Β.. εὐξάνθεοιν Ῥ᾿ 

119 Ρ, χόττα ΑΒ. κότται ΡΥ. χοττάνων ἶ.,. λεπίδιον Ὗ. λεπι- 

δίων Τι,. λεπίδιον Α (4υἱ δοδοπέαι οατοῦ) Β. λέτιδονι Ῥ. Ἐρο λέπιδι ἀθά!. 
ψι1ὰ6 δά ΙΧ. Ρ. 388 ἃ. οὗ πειραϑέντες ΟΔδαιθοπιβ. Αοιὰΐ οἵ, 

αυράα 'ἴπ βογιρίαγα 1 γ όχι πὶ λεπέδιον ᾿αἰθέ. εἰ καὶ] εἴτε Ῥ. ἕ 
οἴδαμεν] οἴδαοιν Ῥ, σαργανίσιν] ϑουϊθοθδέι σαργανοῖσιν. σαργά- 

φοισιν Ὁ. ᾿Αριστοφάνης] ατγαπιπιδέίου5 Ηυπαπηὶ Ρ. 920. 
119 «. τουτονὺ οπι. Β. πλύνω» πλύνων εἰπεῖν Ὁ δὲ ϑταπιπιᾶ- 

Ἐιοὰ5 ΗΘ ΠΙ ΠηΪ, σύνοιδ᾽  σύνιδ᾽ Β, αὐτῷ] αὑτῷ Ἠροτπιδη- 

Πι8. ἰχϑὺς τ᾽ ὀπτῶ»] καὶ ἰχϑὺς ὀπτᾶν Β. ᾿Αρτοπώλισι) ἄρτο-. 
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β 1' ὁ73 
| Καὶ τάριχος πίονα. 

“Σοφοχλῆς τ᾽ ἐν Φινεῖ 
| Νεχρὸς, τάριχος εἰσορᾶν ΑΙ; γύπτιος. 

ὑποχοριστιχῶς δ᾽ εἴρηκεν “Δριστοιράνης᾽ ἐν Εἰρήνῃ 

ἃ Δγόρασόν τι χρηστὸν εἰς ἀγρὸν ταρίχιον. 
᾿ς χαὺ Κηφισόδωρος ἐν “Υἱ 

Κρεάδιόν τι φαῦλον ἢ ταρίχιον. 
Φερεχράτης ἐν «Αὐτομύλοις 

Ἡ γυνὴ δ᾽ ἡμῶν ἑκάστῳ λέκιϑον ἕψουσ᾽ ἢ φαχὴν 
᾿ἀναμέγει καὶ σμιχρὸν ὀπτῶσ᾽ ὀρφανὸν ταρίχιον. 

χαὶ ᾿Επίχαρμος δ᾽ ἀρσενικῶς εἴρηκεν ὁ τάριχος. “Ἡρόδοτος 
δ᾽ ἐν ἐνάτῃ οὕτως ,,Οἱ τάριχοι ἐπὶ τῷ πυρὶ κείμενοι ἐπάλ- 

Ἑ λοντὸ καὶ ἡσπαιρον.“ καὶ αἱ παροιμίαι δὲ κατὰ τὸ ἄρρεν 
λέγουσι 

Τάριχος ὀπτὸς εὐθὺς ἂν ἴδῃ τὸ πῦρ. 
““απρὸς τάριχος τὴν ὀρίγανον φιλεῖ, 

Οὐχ ἂν πάϑοι τάριχος ὡνπερ ἄξιος. 

᾿4ττιχοὶ δὲ οὐδετέρως λέγουσι, καὶ γίνεται ἡ γενικὴ τοῦ 
ταρίχους. Χιωνίδης Πτωχοῖς 

᾽4ρ᾽ ἂν φάγοιτ᾽ ἂν καὶ ταρίχους, ὦ ϑεοί, 
ἡ δὲ δοτικὴ ταρίχει, ὡς ξίφει, 

᾿Επὶ τῷ ταρίχει τῷδε τοίνυν χκοπτέον. 
καὶ ἐπὶ αἰτιατικῆς Μένανδρος ᾿Ἐπιτρέπουσιν 

"πώλο:σξ Β. τάριχος Ῥ. ΒουθοΒαΐίαν ταρίχος, πίονα. Σοφοκλῆς] 
πῖον σοφοχλῆς Β. “Σοφοχλῆς --- ἔφη αἀά, ΑΒΙ,, οπι, ΡΥ. 

ΓΙ φινεῖ Ἐν. 8, ν. 667. Εἰρήνη] Ν. 003. 

119 ἃ. ᾿Αγόρασον) ἀγορασείοντες Ῥογβοπιι9. ἐμπολήσαντες Ατ᾿5έ0- 
Ῥηᾶπδθ.  ἘΣἼΣἼἈηφισόδωρος] χηφισίδωρος Β. Ἀρεάδιο») κεράδιον Β, 

' ἕψουο᾽ ἢ Ἰδοοθβίιβ Ρ. 83. Τωορερθαΐαῦ ἑψούση. φακὴ»] 

᾿ φαχὴν Ῥ,  ὀὩΠρόδοτος)] ταπιπιαίίουβ ΗΘΥΠΙΔΠΠΙ Ρ. 325. ἐνάτη 
; (θὰ. 120.) Υ. ἐννώτῃ 1,. 9. ΒΡ, ἤσπαιρον] ἤπαιρον Ἐ., 

119 6. Σαπρὸς -- φιλεῖ Ῥ. 119 ε. πάϑοι] πεισϑοῖ Ῥ: 

«Χιωνίδης] χιονίδης Ὁ δὲ ργαπιπιαίϊςῃ8 ΗδΓπιᾶηπὶ Ρ. 924. φάγοιτ' 
ἄν) φάγοιτε ἰᾷάοπι φΓΑΠΙπιδέϊοιιβ. ἡ δὲ δοτικὴ --- Πένανδρος] [.6- 

᾿ Βορδΐαν χαὶ ἐπὶ δοτικῆς, ἐπὶ τῷ τ. τ. τ. κοπτ. ἧ δὲ δοτικὴ ταρίχει ὡς 
. ξίφει. ϊένανδρος ---. Ὀοτγγοχῖέ ϑομννοῖρῃ. τῷδε τοίνυν] τοίνυν 

; τῷδε (Ὁ, κποπτέον ὈΥ͂Τ,. κόπτετον ΑΌ, ἹἩένανδρος] Ῥ. Οὐ. 

ἐπιτρέπουσι Α. τρέπουσιν ῬΥΤ,. 
ΑΤΗΒΝΆΑΕΙΒ, [, 18 
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; ᾿πέπασα. Ἤν γος 
ἐπὶ τὸ τάριχος ἅλας, ἐὰν οὕτω τύχῃ. ' 

ὅτε δὲ ἀρσενικόν ἐστιν, ἡ γενικὴ οὐχέτι ἕξει τὸ σι 
90. Τοσαύτην δ᾽ “ϑηναῖοι σπουδὴν ἑποιοῦντο περὶ 

τὸ τάριχος ὡς καὶ πολίτας ἀναγράι "αι τοὺς Χαιρειρίλου, 
τοῦ ταριχοπώλου υἱοὺς, ὥς φησιν. ̓ ἄλεξις ἐν ᾿Επιδαύρῳ 

οὕτως ' 
Τοὺς Χαιρεφίλου δ᾽ υἱεῖς ᾿᾿ϑηναίους ὅτι 
εἰσήγαγεν τάριχος, οὖς χαὺ Τιμοχλῆς 

ἰδὼν ἐπὶ τῶν ἵππων δύο σχόμβρους ἔφη 
ἐν τοῖς σατῦύροις εἶναι. 

μνημονεύει δ᾽ αὐτῶν χαὶ “Ὑπερίδης ὃ ῥήτωρ. Εὐϑύνου δὲ 
τοῦ ταριχοπώλου μέμνηται “ΑἌντιφάνης ἐν Κουρίδι οὕτως 

᾿μλϑών τὲ πρὸς τὸν τεμαχοπώλην περίμενε, 
παρ᾽ οὗ φέρειν εἴωϑα; κἂν. οὕτω τύχῃ 
Τυϑυνος,. καὶ . ἀπολογίζων αὐτόϑι 

χρηστόν τι πε ἐρέμεινον, κέλευσον μὴ τεμεῖν. 
Φειδίππου δὲ, χαὶ γὰρ οὗτος ταριχοπώλης, 'ἄλεξις ἐν. Ἵπ- 
πίσκῳ χὰν “Ξωράκοις 

(είδιππος ἕτερός τις ταριχηγὸς ξέγος. 

91. ᾿Εσϑιόντων δ᾽ ἡμῶν τὸ τάριχος καὶ πολλῶν δρ- 
μὴν ἐχόντων ἐπὶ τὸ πιεῖν ὃ Δάφνος ἔφη ἀνατείνας τὼ 
χεῖρε, “Ηραχλείδης ὁ Ταραντῖνος, ἄνδρες φίλοι, ἐν τῷ ἐπε- 
γραφομένῳ Συμποσίῳ φησὺ .,.“ηπτέον δύμμετρον τροφὴν 
πρὸ τοῦ πίνειν. χαὶ μάλιστα τὰς εἰϑισμένας προπαρατί- 
ϑέσϑαι περιφοράς. ἐκ διαστήματος γὰρ εἰσφερομένας ἐναλ- 

119 ἢ ἐπέπασα ΑΒῸΡ εὐ Ἐπυδέδεμιι5 Ρ. 73 δχέγ, ἐπέπασ᾽ ΨῈ,. 
ἐπέτασι. στδτημιδέϊοιιϑ ΗΠ ουμᾶπηὶ Ρ, 325. ἐπιπάσω ἘοΥΠηΔηπα5. 
ἐὰν] δου θοθδΐέυν ἂν. οὕτω τύχῃ οὕτως τύχης Β.. ἀναγράψαι 
ἀναγράψας Β. ᾿ 

. 120 ἃ. εἰσήγαγεν} Τὶ νὶ εἰσήγαγε. εἶναι. μνημονεύει] εἶναι μνη-- 

μονεύων δ. δ᾽ αὐτῶν ῬᾺ Αρογαᾶὲ δ᾽, ΑΒΕ ΡΒ 5. {ταρπηθη- 

τὰν 01}, Ὁ, «Κουρίδι] κούριδι Ὁ. Υ. 3. [πάϊοᾶν! ᾿ϑοιηδηι. 
ΟὟ, 4. μὴ τεμεῖν} μητ᾽ ἐμεῖν Ῥ. 

1209 "». ειδίππου)] φιδίππου Β δ ἰπἴτα φίδιππος. ἄλεξις ἐν 

ἌΒΡ. Λε δ ἐν τ πιεῖν Β΄. ποιεῖν Α. πίνειν ῬΥΤ,. 

ἐν τῷ 851}. ἴ,. ἐπὶ τῷ ΑΒΡΥ͂, προπαρατέϑεοθαι) προκατατίϑε- 
σϑαι Ἐ». “ 

“4 
»» 

ἰ2ὃ ο. διαστήματος) διαστόματος Β.. 
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λάττειν τὰ ἀπὸ τοῦ οἴνου προσχαϑίζοντα τῷ στομάχῳ 
καὶ δηγμῶν αἴτια καϑιστάμενα. οἴονται δέ τινὲς ταῦτ᾽ 

εἶναι χαὶ χαχοστόμαχα, λέγω δὴ λαχάνων. χαὶ ταρίχων 
γένη, δηχτικόν τι χεχτημένα, εὐϑετεῖν δὲ τὰ κολλώδη χαὺ 
ἐπιστύφοντα βρώματα, ἀγνοοῦντες, ὅτι πολλὰ τῶν τὰς ἐχ- 
χρίσεις ποιούντων. εὐλύτους ἐκ τῶν ἐναντίων εὐστόμαχα 
καϑέστηχεν, ἐν οἷς ἐστι καὶ τὸ σίσαρον καλούμενον, οὐ 
μνημονεύει Ἐπίχαρμος ἕν “ἀγρωστίνῳ, ἐν Τὰ καὶ Θαλάσσᾳ 

χαὺ Διοκλῆς ἐν πρώτῳ ᾿Ὑγιεινῶν, ἀσπάραγος », τεῦτλον τὸ 

λευχὸν, τὸ γὰρ μέλαν χαϑεχτικόν ἐστιν ἐκκρίσεων , χόγχαι, 

σωλῆνες, μύες ϑαλάττιοι, γῆμαι, κτένες, τάριχος τέλειος 

χαὺ μὴ βρωμώδης χαὶ ἰχϑύων εὐχύλων γένη. προπαρατί- 

ϑεσϑαι δ᾽ ἐστὶν “ὠφέλιμον τὴν λεγομένην φυλ λίδα χαὶ 
τευτλίον, ἔτι δὲ τάριχος; εἰς τὰς ὁρμὰς εἰς ταῦτα κα κα μὴ 

2 ΄ 

ὁμοίως τῶν πολυτρόφων ἀπολαύειν. τὰς δὲ ἀϑρόους ἐν 
ἀρχῇ πόσεις ἐχχλιτέον. δύσχλητοι γὰρ εἰς τὴν πλείονα 
τῶν ὑγρῶν προσφοράν. ἸΜαχεδόνες δ᾽, ὡς φησιν Ἔρφιπ- 
πος ὃ ᾿Ολύνϑιος ἐν τῷ περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου χαὶ Ἥφαι- 

στίωγος ταφὴς , οὐχ ἠπίσταντο πίνειν εὐτάχτως, ἀλλ᾽ εὖ- 
ϑέως ἐχρῶντο μεγάλαις προπόσεσιν, ὥστε μεϑύειν ἔτι πα- 
ραχειμένων. τῶν πρώτων τραπεζῶν χαὶ μὴ δύνασθαι τῶν 
σιτίων ἀπολαύειν." 

92, Δίφιλος δινιΟ ΣΣίφνιός φῆσι » Τὰ ταρίχη, τὰ ἐχ 
τῶν ϑαλασσίων χαὶ λιμναίων χαὶ ποταμίων γινόμενά ἐστιν 
ὀλιγότροφα, ὀλιγόχυλα, χαυσώδη, εὐχοίλια, ἐρεϑιστικὰ οοέ- 
ξεως. χράτιστα δὲ τῶν μὲν ἀπιόνων κύβια καὶ ὡραῖα χαὶ 
τὰ τούτοις ὕμοια γένη, τῶν δὲ πιόνων τὰ ϑύννεια καὶ 
κορδύλη. τὰ δὲ παλαιὰ χρείσσονᾷ καὶ δριμύτερα, χαὶ μά- 
ἘΞ σον», κκεξοίος 

εὐλύτους ὃχ τῶν ἐναντίων Δα, ΑΒΟΙ,. οτι, ΡΨ, "ἂν Γ] κἂν Τὴ 
(αβαιθοπιι. Τῷ καὶ Θαλάσσᾳ)] ϑονθοθαξιν Γῇ χαὶ Θαλέσσῃ 

120 ἃ. τὸ γὰρ μέλαν] τὸ μέλαν γὰρ Ῥ. ἐχχροίσεων ΑΒΟ οὲ 
Οαβδυθοπίδηϊ. ἐχχρίσεως ΡΥ͂Τ,. βρωμώδης] δουΙθεθαξιι" βρομώδης. 

φυλλίδα  φιλλίδα Ῥ. εἰς τὰς ὁρμὰς εἰς τὸ τὰς ὁρμὰς (ἃ- 
ΒΑῚ ΒΟ ΠΙΙ5. Ῥοβέ ταῦτα ἱπάϊοαν! Ἰλου δ πὶ, φπαῆι σα Βα ΒΡ Οπτα του θῸ 
ἀποπαύειν ποπ το δχρ]θέ. δίοκλητοι γὰρ εἷς τὴν ΑΒΌΒ οἐὲ 
ορϊέοπι ἨΟΘβΟΝ 6111. δύσκλητον γὰρ εἰς τὴν Ῥ. δύσχκλητον γὰρ εἰς Ὑ1). 

120 6. ἠπίοταντο] ἤδεισαν 6. ἀπιόνων] ἀπιόντων ΒΡ. 

120 ἢ, ϑύννεια)] ΤΑΌΥῚ ϑυννᾶζα, κρείσσονα) πρείττω Ὁ, 

18: 
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λιστα τὰ Βυζᾶντια. τὸ δὲ ϑύννειον, φησὶ, γίνεται ἐχ τῆς 
μείξονος πηλαμύδος, ὧν τὸ μιχρὸν ἀγναλογεῖ τῷ χυβίῳ, ἐξ 
οὗ γένους ἐστὶ χαὶ τὸ ὡραῖον. ἡ δὲ σάρδα προσέοιχε τῷ 

121 χολίᾳ μεγέϑει. ὃ δὲ ̓ σχόμβρος χοῦςρος καὶ ταχέως ἀποχω- 

ρῶν τοῦ στομάχου. ὃ χολίας δὲ σχιλλωδέστερος, δηκχτιχώ- 
τέρος καὶ καχοχυλότερος , τρόφιμος, ᾿χρείσσων δὲ ὁ “μυ- 
χλανὸς καὶ ἜΒΟΤΣΙ ὁ “Σαξιτανὸς λεγόμενος" λεστότερος 
γὰρ καὶ γλυχύτερος." “Στράβων δ᾽ ἐν τρίτῳ Τξωγραφικῶν 

πρὸς ταῖς ᾿Ηρακλέους φησὶ γήσοις κατὰ Καρχηδόνα τὴν 

Καινὴν πόλιν εἶναι “Σαξιτανίαν, ἐξ ἧς χαὶ τὰ ταρίχη 

ἐπωνύμως λέγεσϑαι, καὶ ἄλλην “κομβροαρίαν, ἀπὸ τῶν 
ἁλισκομένων σχόμβρων, ἐξ ὧν τὸ ἄριστον σχευάξζεσϑαι 

» γάρον. οἱ δὲ λεγόμενοι μελανδρύαι, ὧν καὶ Ἐπίχαρμος 
μνημονεύε ἐν ἔν «Αὐτομόλῳ ᾿Οδυσσεῖ οὕτως »»Ποτιφόριμον 
τὸ τέμαχος ἧς ὑπομελανδρυῶδες. ἐ μέλανδρυς δὲ τῶν μεγέ- 
στων ϑύννων εἶδός ἐστιν, ὡς, Πάμφιλος. ἐν τοῖς περὺ ὃγνο- 

μάτων παρίστησι, καὶ ἔστε τὰ τεμάχη αὐτοῦ λιπαρώτερα. 

93. ,, Τὸ δὲ ὠμοτάριχον (φησὶν ὁ Δίφιλος) χήτημα 
τινὲς λέγουσι, χαὺ ἔστι βαρὺ χαὶ γλοιῶδες, προσέτι δὲ καὶ 

δύσπεπτον. ὃ δὲ ποτάμιος κορακῖνος, ὃν πέλτην τινὲς χα- 
» 

, 

ϑύννειον Ο. δου θοθαξαῦ ϑύνμμούε πηλαμύδος ΑΒΡ, πηλαμίδος γΙ,. 
μικρὸν] μιαρὸν Β, σάρδα] σάρκω ΒΟ, 

121 ἃ. χοῦφος Ο δἔ δρίίοπιθ ΗΘ ΘΟ 6111, κούφως ΑΒΡΥΙ,. 
σκιλλωδέστερος Ὁ οἔ Θρίξοπιο ἨΟΘΒΟΒ6]11 δὲ πιθιαρτᾶπαὸ Οαβδιθοηίΐ. 
κολλοσκιλλωδέστερος Ψ],. (κολλωσκ--- ΑΡ) δηστικώτερος ΡΙ,. δεικτυ- 
κώτερος Ψ. καὶ οπι, Ὁ. ἦ χρείσσων --- γλυκύτερος οπι. Ὁ, 
κρείσσων] κρέσσων Ἐ, ᾿Αμυχλανὸς] δου οθαΐαν ᾿“μύκλανος. 
“ἸΙσπανὸς] σπανὸς Β, ν6Γγ6 ἴοτία556: νἱάθ δά Ψ1Π1. ρ. 330 ἃ, σαξι-- 
τανὸς ΑΒΡ, σεξιτανὸς Ψ]). τρίτῳ] Ῥ, 150. Οαβδυ}. “Σαξιτα- 
νίαν ϑοιυνοῖρη. δου θοθαΐαν «Σεξιτανίαν. ἀξιτανίαν Ο. ᾿Εξιτανῶν πόλιν 

δΙΓΆΒΟΠ 5. ΘΟ 068. “Σεομβροαρίαν] σκομβρογαρίαν Ὁ. Σκομβραρίαν 

δίθαθο Ρ. 159. ἴῃ 1 θΓ8. νυ] ρα 5: σχομιβροαρίαν ΒουῖΡΕ τηθεὶ, 

121 Ὁ. ἘΞΡΙ Οαγτῖ γοῦθα ὁπ. Ὁ. ποτιφόριμον ΟΑΒΔΈΒΡΟΠΙΙ5. 
ποτὶ φόρειμον ΡΨΙ,. Αρδοθπέϊθιβ οαγοῖ Α. ἧς ΑΒ. ἦν ΨΙ.. ἦρ Ῥ. 

μέλανδρυς δὲ ἀο]οθαξ Οονδδὸβ δα Χεοποοιδίθπ Ρ. 178. ἔν 
τοῖς περὶ Β. Τιοροθαίαν ἐν τῷ περὲὸ, ἐν περὸ Ῥ. Οοῃξ, Ρ». 89 ἅ. 

ὠμοτάριχον ὠμοτάριχος Ὁ, φησὶν --- καὶ ἔστι ὁπ. Ὁ. ᾿χήτημά 
τινὲς ΨἼΠ,. κητεμετίνες ΛΡῚ (Α δοοοπέα οαγοΐί.) κατ᾽ ἐμὲ τινὲς Β. 
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λοῦσιν, ὁ ἀπὸ τοῦ Νείλου, ὃν οἱ κατὰ τὴν ᾿4λεξάνδρειαν 
ς ἐδίως ἡμίνηρον ὀνομάζουσιν, ὑποπίμελος μέν ἐστι καὶ ἥκι-. 

στα καχόχυλος, σαρκώδης, τρόφιμος, εὔπεπτος, εὐανάδοτος, 
χατὰ πάντα τοῦ μύλλου χρείσσων. τὰ μέντοι τῶν ἰχϑύων. 
χαὺὶ τῶν ταρίχων φὰ πάντα δύσπεπτα, δύσφϑαρτα, μᾶλ- 
λον δὲ τὰ τῶν λιπαρωτέρων χαὶ μειζόνων" σχληρότερα 
γὰρ μένει χαὶ ἀδιαίρετα. γίνεται δὲ εὔστομα μεϑ᾽ ἁλῶν 
σβεσϑέντα καὶ ἐποπτηϑέντα. πάντας δὲ χρὴ τοὺς ταρίχους 
πλύνειν, ἄχρε ἂν τὸ ὕδωρ ἄνοσμον καὶ γλυκὺ γένηται. 

ἀὃ δ᾽ ἐκ ϑαλάττης ἑψόμενος τάριχος γλυχύτερος γίνεται, 
ϑερμοί, τε οἱὲ τάριχοι ηδίονες εἰσίν.“ Μνησίϑεος δ᾽ ὁ ᾿4Ζη- 
γαῖος ἔν τῷ περὶ ἐδεστῶν »»θὲ ἁλυκοὶ (φησὶ) χαὶ γλυχεῖς 

χὺὑμοὶ πάντες ὑπάγουσι τὰς χοιλίας" οἱ δ᾽ ὀξεῖς χαὶ δρι- 

μεῖς λύουσι τὴν οὔρησιν" οἱ δὲ πιχροὶ μᾶλλον μέν εἰσιν 
οὐρητικοὶ, λύουσι δ᾽ αὐτῶν ἔνιοι καὶ τὰς κοιλίας" οἱ δὲ 
σερυφνοὶ τὰς ἐκκρίσε ξίρ ᾧ 4." Ξενοφῶν δὲ ὁ μουσικώτατος 
ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ “έρωνι ἢ τυραννικῷ διαβάλλων τὰ 
τοιαῦτα βρώματά φησι .. Τί γὰρ, ἔφ) ὃ “έρων, τὰ πολλὰ 

ε ταῦτα μηχανήματω χατανενοήχατεγ ( παρατίϑεται τοῖς 
τυράννοις, ὀξέα χαὶ δριμέα καὶ στρυφνὰ χαὶ τὰ τούτων 

ἀδελφά; Πάνυ μὲν οὔν, ἔφη ὃ “Σιμωνίδης, χαὶ πάνυ γέ 

μοι δοχοῦντα παρὰ φύσιν εἰναι ταῦτα ἀνθρώπῳ. .4λλο τι 

ὃν --- ὀνομάζουσι] ὃν οἱ ἀπὸ νείλου πέλτην» καλοῦσιν, οἱ δὲ κατὸς ἀλεξάν- 

ὄρειαν ἰδίως ἡμίνηρον Ὁ. ὃ ἀπὸ ϑεμνοῖρῃ. ΓΑΕ οὗ ἀπὸ. 

121 ς. ὠιὰ Α τέ 5οϊοέ. ὠὰ ῬΥΠ,. μεϑ᾽ ἁλῶν] μετὰ ἁλῶν (. 

μετὰ ἅλων Ψ].. μετὰ ἄλλων ἈΡ. μετ᾽ ἄλλων Β. χρὴ ἈΡΥ. 

δὲ ΟἹ,. ἄχρι ἈΡ΄, ἄχρις ΨΙ,. ἕως (Ὁ. ὃ δ᾽ ἐκ ϑαλάττης) ὃ 
δὲ ἐκ ϑαλάσσης Β. γλυκύτερος! γλυκὺς Ὁ, ᾿ 

121 ἃ. ἡδίονες ἘΡΩΡῚ ἡδύονες εἰσί Β. ἁλυκοὶ] ἁλιχοὶ Ὁ, 

ὑπάγουσι τὰς κοιλίας] ὑπάγουσι τὴν κοιλίαν Ὁ. Ὑιᾶ. δᾶ 1. ν. 32 ἀ, 
ἔνιον χαὶ χαὶ ἔνιον Β. Ῥοβὲ ἐκχρίσεις ἱπάϊσαν! Ἰασαπδῃ). 

ἔσχουσι ααἃ. Οαδαυθοπα. Ξενοφῶν] ὅτι ξενοφῶν ἐν τῷ ἐπιγραφο- 

μένῳ ἑέρωνε περὶ τῶν ποικίλων ἐδεσμάτων, καὶ δξέων καὶ δριμέων καὺ 

στρυφνῶν, φησὶν ὅτι κακῆς εἰσι χαὺ ἀσϑενούσης ψυχῆς ἐπιϑυμήματω, 

ἐπεὶ οἵ γε ἡδέως ἕψοντες οὐδὲν προσδέονται τούτων τῶν σοφισμάτων Ὁ. 

- “έρωνι!} 1, 22. 28. βρώματα) χρώματα Ρ. 
121 6. χατανενοήκατε ΑΒΡΨΥ, χατανενόηκας Β451}.ὄ 1, ὁχ Χεοιο- 

Ῥῇῃοπίο. γέ μον ἢα511. 1,. γέ σον ΒΡΨ. ἀνθρώπῳ ΑΒΡΥ, 
ἀνϑρώποις Βι851]. 1. Ἄλλο τι] ἀλλ᾽ ὅτι Ρ. 

ᾶ 
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οἴξι, ἔφη ὁ “Ἰέρων, ταῦτα τὰ ἐδέσματα εἶναι ἢ μὴ διὰ χαΞ 
χῆς καὶ ἀσϑενούσης ψυχῆς ἐπιϑυμήματα; ἐπεὶ οἵ γε ἡδέως 
ἔσϑοντες χαὶ σὺ που οἰσϑα ὅτι οὐδὲν προσδέονται τού- 

των τῶν σοφισμάτων. ἤ 

θ4, ᾿Επὶ τούτοις λεχϑεῖσιν ὁ κι δουλχοὶ πιεῖν ἤτησε 
δεκόχταν, δεῖν λέγων ἁλμυροὺς λόγους γλυχέσιν ἀποκλύξε- 

σϑαι γάμασι. πρὸς ὃν ὁ Οὐλπιανὸς σχετλιάσας καὶ τύ- 
ψας τῇ χειρὶ τὸ προσχεφάλ αιον ἔφη, “Μέχρι πότε βαρβα- 
ρίξοντες οὐ παύεσϑε; ἢ ἕως ἂν χαταλιπὼν τὸ συμπόσιον 
οἴχωμιαι, πέττειν ὑμῶν τοὺς λόγους οὐ δυνάμενος; χαὶ ὃς, 
Ἔν “Ῥώμ ἴῃ τῇ βασιλευούσῃ διατρίβων τὰ νῦν ὦ λῷστ᾽ ἐπι- 

χωρίῳ κέχρημαι κατὰ τὴν συνήϑειαν φωνῇ. καὶ γὰρ παρὰ 
τοῖς ἀρχαίοις ποιηταῖς καὶ συγγραφεῦσι τοῖς σφύδρα ἐλ- 
ληνίζουσιν ἔστιν εὑρεῖν χαὶ Περσικὰ ὀνόματα κείμενα; διὰ 

{γ»τὴν τῆς χρήσεως συνήϑειαν, ὡς τοὺς παρασάγγας χαὶ τοὺς 

ἀγγάρους χαὶ τὴν σχοῖνον ἢ τὸν σχοῖνον" μέτρον δ᾽ ἐστὶ 
τοῦτο ὁδοῦ μέχρι νῦν οὕτω παρὰ πολλοῖς καλούμενον. 
μακεέδονίζοντας τ οἶδα πολλοὺς τῶν ᾿Δττικῶν διὰ τὴν ἐπι- 

μιξίαν. βέλτιον δ᾽ ἣν μοὶ 
αἷμα ταύρειον πιεῖν" 

ὁ Θεμιστοκλέους γὰρ ϑάνατος αἱρετώτερος" 

1) εἰς σὲ ἐμπεσεῖν. οὐ γὰρ ἂν εἴποιμι Ταύρειον ὕδωρ πιεῖν, 
ὅπερ σὺ οὐκ οἶσϑα τί ἐστίν. οὐδὲ γὰρ ἐπίστασαι ὅτι καὶ 
παρὰ τοῖς ἀρίστοις τῶν ποιητῶν χαὶ συγγραφέων εἴρηταί 
τινα καὶ φαῦλα. Κηφισόδωρος γοῦν ὃ ᾿Ισοχράτους τοῦ 

ταῦτα τὰ Τ,. τὰ οπι, ΒΡΥ͂. ἢ μὴ διὰ κακῆς ΑΒΡΥ, ἢ νὴ Δία 
καχῆς ϑομννεῖσῃ. ἢ μαλακῆς Χο ΠοΟΡΠοπ. ἢ μὴ μαλακῆς Β4511. ἴ. 
ψυχῆς] τρυφῇ ψυχὴς ΧοΠΟΡΒΟΙ. ἔσϑοντες ΑΡΥ͂. ἐσθίοντες Β4511}. 

1. δεχόχταν Ῥ δικόχταν ὙΠ), δηϊκόκταν Ο. Οοπῇ. δὰ 122 6. 

121 ἢ, οἴχωμαι) οἴχομαν Β. ἄχϑομαν Ὁ. πέττειν ὑμῶν τοὺς 
λόγους ΑΒΟ. πέπτειν ὑμῶν τοιούτους λόγους δρίέοπια ἘΟΘΒΟΠΕΊΙΙΙ. 
πε τοὺς λόγους Ῥ. φέρειν τοιούτους λόγους ΨΗ. λῶστ᾽ Β. 

λῶστε ῖ 

122 ἃ.  ἀγγάρους ἀὰὲ ἄστάνδας Οαβαυθοπαβ, 1ὐἱθυ1 ἀστάρους. 
δοδν οἱρμαδυδβοιιβ ἀστάνδας καὶ τοὺς ἀγγάρους. οὕτω] οὕτως Ὁ. 

αἷμα ε-. αἱρετώτερος] ΑΓ ΒΕΟΡμἢ5. νοῦθὰ σα. ν, 83. Οπηιῖδι 

μυπο Ἰοοῦην ὦ, γὰρ ϑώνατος 451. ὦ. δὲ ϑάνατος ΡΥ. 
οἷἴοϑα)] οἷδας Β. Ἷ 
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ῥήτορος μαϑητὴς ἐν τῷ τρίτῳ τῶν πρὸς ““ριστοτέλην λέγει 
ὅτι εὕροι" τις ἂν ὑπὸ τῶν ἄλλων᾽ 'ποιητῶν ἢ χαὶ σοφιστῶν 
ἂν ἢ δύο, γοῦν πονηρῶς εἰρημένα, οἷα παρὰ 6} ᾿Αρχι- 

λόχῳ τὸ πάντ᾽ ἄνδρ᾽ ἀποσχολύπτειν, Θευδώρῳ δὲ τὸ χε: 
λεύειν μὲν πλέον ἔχειν, ἐπαινεῖν δὲ τὸ ἴσον, Εὐριπίδῃ τε 
τὸ τὴν γλῶτταν ὀμωμοκέναι φάναι, καὶ ΠΞοφοχλεῖ τὸ ἐν 
αἹἰϑίοψιν εἰρημένον 

Τοιαῦτά τοί σοι πρὸς χάριν τὲ κοὐ βίᾳ 
λέγω, σὺ δ᾽ αὐτὸς ὡσπε ἐρ οἱ σοφοὶ τὰ μὲν 

δίχαι ἐπαίνει, τοῦ δὲ χερδαίνειν ἔχου. 

᾿ χαὶ ἀλλαχοῦ δ᾽ ὁ αὐτὸς ἔφη μηδὲν εἶναι ῥῆμα σὺν κέρδει 
κακόν" Ὁμήρῳ δὲ τὸ τὴν Ἥραν ἐπιβουλεῦσαι τῷ Ζὰ χα 
τὸν Ἥρη μοιχεύε ει». ἐφ᾽ οἷς πάντες κατηγοροῦσιν αὐτῶν. 

95: ΠῚ οὖν χἀγώ τι ἥμαρτον, ὦ καλλίστων ὀνομάτων 
χαὶ ῥημάτων ϑηρευτὰ, μὴ κῃ τι ἡ ΗΝ κατὰ γὰρ τὸν ΛΊι- 
λήσιον Τιμόϑεον τὸν ποιητὴν 

Οὐκ ἀείδω τὰ παλαιά" 
χαινὰ γὰρ ἅμα κρείσσω. 
γέος ὁ Ζεὺς βασιλεύει" 
τὸ παλαιὸν δ᾽ ἣν Κρόνος ἄρχων. 
ἀπίτω μοῦσα παλαιά. 

᾿Αντιφάνης δ᾽ ἐν ““λκήστιδι ἔφη 
Ἐπὶ τὸ χαινουργεῖν φέρου, 

οὕτως, ἐχείνως, τοῦτο γιγνώσκων ὅτι 
ἐν χαιγὸν ἐγχείρημα, κἂν τολμηρὸν ἢ, 

122 ΜΝ". ἐν τῷ τρίτῳ ὃν γω᾽ Β. ἢ χαὶ] ἢ ὅπι. Ρ. 

᾿ἸρχιλόχῳΊ Ἐτ. 20. Ρ-. 902. ἀποοχολύπτειν] ἀποοκολόπεειν ἊΡΣ 

Εὐριπίδη] ΠΠΡΡοΙγέ. ν. 612. Εὐριπίδη ον ΕἾ 5ἢ, Εδυ} εὐριπίδην. 
σοφοκλὴς δὲ Ὁ. Αἰθίοψιν) 1τ. 1. γν 591: ᾽ 

“122 ς. Τοιαῦτα --- λέγω οπι. Ὁ. τοί σον Ἀ. 'τοῖσε ῬΥΤ,. 
τὲ κοῦ ΡΙΊ,. τε χαὶ οὗ ΒΥ. σὺ δ᾽ --α ἔχου] Ἐπυδέαςπιι5 ν. 752, 82. 

ὥσπερ] ὡς Β.- τοῦ δὲ] τὸ δὃὲ ΡΚ. ἄλλαχοῦ] Ἐϊεοέγαο ν. 6}. 

ῥῆμα αἀ4, ΔΟΙ, οἱ ὁρ!(οπιθ ἨΘΒΟΟΙΙ δὲ Ἐππίδεμιαβ Ρ. 702, 

ΕΥ̓ ἅ' ΟΠ). ΒΡν. ἄρη ΡΥΙ.. ἄρην ΒΒ. 

122 ἅ. χαινὰ ὙἹ,. χαὺ τὰ ΑΒΡ, ἅμα οπι. Ὁ 6οἕ Ἑσπεανπίτα. 
Ρ. 1422, δ0. παλαιὸ»]} πάλαι ΓΚ Ὁ ἀπίτω" ἀπείτω ὌΡ᾽ 

δ᾽ ἐν Β. τ᾽ ἐν ΝΠ. τε ἐν Ρ. Ἐπὶ ( ἀϑαῦθοηι. ΠΡ ἔπεϊ. 

φέρῃ οὕτως ὙΤ,. φέρ᾽ οὕτως (οὕτω ΡΥΛΒΡΙ δε ἐδ φέρου οὔ- 

τως. ἐκείνως ἘΪΘΕ Πα ππτ 5 δα ΕΡΙΡ. ΑΙ ΟΟΒῸΣ Ρ᾿ ΧΡῊ. Τιοσοθδενν 
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πολλῶν παλαιῶν ἐστι χρησιμώτερον. 
8 ὅτι δὲ χαὶ οἱ ἀρχαῖοι οἴδασι τὸ οὕτω λεγόμενον ὕδωρ, ἵνα 
μὴ πάλιν ἀγαναχτήσῃης δεχόχταν μοῦ λέγοντος, δείξω, χατὰ 

γὰρ τὸν Φερεκράτους ἱβευδηρακλέα 
Εἴποι τις ἂν τῶν πάνυ δοκησιδεξίων, 
ἐγὼ δ᾽ ἂν ἀντείποιμι, μὴ πολυπραγμόνει" 
ἀλλ εἰ δοκεῖ σοι, πρόσεχε τὸν γνοὺν χἀχροῶ. 

ἀλλὰ μὴ φϑονήσῃς ὸ ἔφη. ὁ Οὐλπιανὸς, δέομαι, μηδὲ τοῦ 
Ταυρείου ὕδατος ὁποῖόν ἔστι δηλῶσαι. τῶν γὰρ τοιούτων 

φωνῶν ἐγὼ διψῶ, χαὶ ὃ Κύνουλκος ̓  ᾿Αλλὰ προπίψνω σοι, 
ξ ἔφη, φιλοτησίαν, διψᾷς γὰρ λόγων παρ᾽ ᾿Δλέξιδος λαβὼν 
ἐχ “Πυϑαγοριζούσης 

Ὕδατος ἀπέφϑου χύαϑον" ἂν δ᾽ ὠμὸν πίῃ, 

βαρὺ χαὶ κοπῶδες. 
τὸ δὲ Ταύῥειον ὕδωρ ὠνόμασεν, ὦ φίλε, “Σοφοκλῆς 
«Αἰγεῖ, ἀπὸ τοῦ περὶ Τροιζῆνα ποταμοῦ Ταύρου; ἐαρσμι 
καὶ χρήνη τις Ὑόοεσσα καλεῖται. 

493 96. ᾿᾿πίστανται δ᾽ οἱ παλαιοὺ καὶ τὸ πάνυ ψυχρὸν 
ὕδωρ ἐν ταῖς προπύσεσιν. ἀλλ οὐκ ἐρῶ , ἐὰν μὴ χαὶ σύ 

μὲ διδάξῃς εἰ ἔπινον ϑερμὸν ὕδωρ ἐν ταῖς εὐωχίαις οἱ 
ἀρχαῖοι. εἰ “γὰρ οἱ χρατῆρες ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος τῆς 

ὀνομασίας ἔτυχον , Οὗτοί τε κερασϑέντες παρέκειντο πλή- 
ρὲις, οὐ ζέον τὸ ποτὸν παρεῖχον, λεβήτων τρόπον ὑπο- 
καιόμενοι. ὅτι γὰρ οἴδασι ϑερμὸν ὕδωρ Εὔπολις μὲν ἐν 
Δήμοις παρίστησι 

“Ξι Β 

ἐχεῖνος. παλαιῶν ἔστι ῬΥΙ͂,. ἐστι παλαιῶν ΑΒΟ εἐ Επ5έδίμιι5 ἢ. 
1422, δὅ2. 

122. 6, δεχόχταν ον θδέιν διχόχταν. δηκόχταν Ῥ. Οοπῇ, δᾶ 

121 ες. γὰρ ἐγὼ τοιούτων Β. 
122 ἢ. προπίνω)] προσπίνω Β. λόγων] λόγον Ῥ. πίῃ Ὑ1,. 

πίνῃ ΑΒΡ. ὦ φίλε, Σοφοκλῆς ΡΙ.. ὦ φίλε σοφόχλεις ΑΒΨ. 

ἐν Αἰγεῖ ἀπὸ Οαβαιθοπυβ. ἐν γα ἄπὸ Β (αὶ γἄι) ΡΨῚ,, ἐν γαν 
ἀπὸ Α. Ἐτ. 2. ν. 690. πῃ Ο ροβὲ Απεέρμδμὶβ υϑυβιβ (122 ἃ.) 
Πᾶθο βοαιπιπέαΡ, ὅτι μα ὕδωρ φησὶ σοφοκλῆς ἀπὸ τοῦ περὶ τροι- 
ζῆνα ποταμοῦ ταύρου, παρ᾽ «ἢ καὶ κρήνη τις ὑόεσσι καλεῖται. (Ηᾶρο 
Ἐπβέδεῃιι8 Ἔχοθυρϑῖε Ρ. 881, 22.) τοιούτων φωνῶν ἐγὼ διψῶ " τοιαύ-- 

τὴν μοι φιλοτησίαν πρόπενε, ὦ 

123. ἃ. οἱ παλαιοὶ] οἱ πάλαι Β. 6 Ἐπρο!!α 8 νου 18 παθς 
Βαθεθὲ Ὁ, ϑύη. τινὰ πέττε, ἵνα. σπλάγχνοισι συγγενώμεθα. 
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Τὸ γαλχίον 
ϑέρμαινέ ϑ᾽ ἡμῖν καὶ ϑύη πέττειν τινὰ 
κέλευ᾽, ἵνα σπλάγχνοισι συγγενώμεϑα. 

" ᾿Δντιφάνης δ᾽ ἐν ᾿Ομφάλῃ 
Ἔν χύτρῳ δέ μοι 

ὅπως ὕδωρ ἕψοντα μηδέν᾽ ὄψομαι. 
οὐ γὰρ κακὸν ἔχω μηδ᾽ ἔχοιμ᾽. ὶ ἐὰν δ᾽ ἄρα 
στρέφῃ με περὺ τὴν γαστέρ᾽ ἢ τὸν ὀμφαλὸν, 
παρὰ Φερτάτου δαχτύλιός ἐστί μοι δραχμῆς. 

ἐν δ᾽ ᾿Δλειπτρίῳ, φέρεται τὸ δρᾶμα καὶ ὡς ᾿Αλέξιδος, 

᾿Εὰν δὲ τοὐργαστήριον ποιῆτε περιβόητον, 
ς κατασχεδῶ ᾿, νὴ τὴν φίλην Δήμητρα, τὴν μέγίστην 

ἀρύταιναν ὑμῶν ἐκ μέσου βάψασα «τοῦ λέβητος 

ζέοντος ὕδατος" εἰ δὲ μὴ, μηδέποϑ᾽ ὕδωρ πίοιμιε 

ἐλευϑέριον. 
Πλάτων δ᾽ ἐν τετάρτῳ Πολιτείας Ἰο ᾿Επιϑυμία ἐν τῇ 

ψυχῇ εἴη. οἷον δίψα ἐστὶ δίψα ἀρά γε ϑερμοῦ ποτοῦ ἢ 
ψυχροῦ, ἢ πολλοῦ ἢ ὀλίγου, ἢ) καὶ ἑνὶ λόγῳ ποιοῦ τινος 

πώματος; ἢ ἐὰν μέν τίς ϑερμότης τῷ. δίψει προσῇ, τὴν 

τοῦ ψυχροῦ ἐπιϑυμίαν προσπαρέχοι ὧν, ἐὰν δὲ ψυχρότης, 

Ψ. 1. χαλκίον ΟΒδΌΒοΠπι5, χαλκέειον Ψ]1,. χαλκεῖον ΒΡ, Υ. 2. ϑέρμαυνέ 
Θ᾽. ϑερμαίνεθ᾽ Τι. ϑερμαίνεσϑ᾽ Ῥ. Γονὶ τινὰ πέττειν. Ὑνδπδ- 
Ῥοβιιε Οαβαυθ ΟΠ. χέλευ"] κέλευε ΑΒΡ. 

128 ". Υ. 2. μηδέν᾽ 1,. μηδένα ΑΒΡ, μηδὲν Ψ΄. Υ. 4. στρέφη 

μὲ ἢ Ῥ. Υ. ὅ. ἐστί μοι δραχμῆς) ἐστε δραχμῆς Β. ἀλειπτρίᾳ 
Ρ. ᾿Δλεπτρίᾳ 1Τ,. ἀλιπτρίᾳ ΒΨ, φέρεται  φέρεταν δὲ Κορρίοι5. 

ΟΡ Βουν. ΡὮ110], Ρ. 20. φέρεταν τὸ ὁπη. ΕΓ ὁ ΣΟ οπιϊοὶ νο δι δέ 10- 
συμ Ῥ]δέοπίοαπι οὁπι. Ὁ. ποιῆτε] ποιῆται ΒΡ. 

128 6. χατασχκεδὼ} κατακερδῶ Β. εἰ δὲ μὴ Ῥίογβϑοηιι δᾶ. 
Μοοτίη Ρ. 210. Αβογδέ μὴ. πίοιμν  ποιμ᾽ ΒΡ, τετίρτῳ} 

πρώτῳ Ὑ1,.. αὦ Ρ. Πολιτείας] Ῥ. 437 ἃ. ἐστὶ δίψα Β. ὅϑοτῖ- 
Ῥοθδέαν ἐστίν. δίψώ ---.- ἄρά γε] Βουθοθδίιν ἄρα γε- ποτοῦ 
ἢ] ποτοῦ καὶ Β. ψυχροῦ, ἢ πολλοῦ ἢ ὀλίγου ἵ, ὁχ ΡΙδίοπθ. ψυ- 
χροῦ δλίγου ΒΡΥ, Τιοροθδΐίιιν ἐν ὀλίγῳ ἴῃ Α(μθηᾶθο δὲ ΡΙαίομο. 
Βδοίο Η. δέθρμᾶπιβ ἕνὲ λόγῳ. ὙΙ46 ῬΙαίομθηι ν. 439 ἃ. μέν 
τις} μέν τι Β. μέν τοῦ Ῥ, . προσῇ ΑΒΡΥ. προσείη ἴ, οχ φοἀϊείου!ϊ- 

θὰ5 νϑίργθι5 Ρ] το 5. προσπαρέχοι) ΟΟΥΓΙΒ6. προσπαρέχουτ᾽ οχΧ 
Ῥιαΐοπο. 
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ἃ τὴν τοῦ ϑερμοῦ, ἐὼν. δὲ διὰ πλήϑους παρουσίαν πολλὴ 
ἡ δίψα ἢ, τὴν τοῦ πολλοῦ παρέξεται », ἐὰν δὲ ὀλίγη, τὴν 
τοῦ ὀλίγου; αὐτὸ δὲ τὸ δειψῆν᾽ οὐ μὴ) πότε ἄλλου. γένηται 
ἐπιϑυμία ἢ οὗπερ πέφυκεν, αὐτοῦ πώματος, καὶ αὖ τὸ 
πεινῆν, βρώματος; ““ὭΞῆμος δ᾽ ὁ 4ηλιος ἐν δευτέρῳ ΝΝη- 

σιάδος ἐν Κιμώλῳ. τῇ νήσῳ φησὶ ψυχεῖω χατεσχευάσίαι 
ϑέρους ὑρυχκτὰ, ἔνϑα “χλιεροῦ ὕδατος πλήρη κεράμια κατα- 

ϑέντες κομίζονται χιόνος, οὐδὲν διάφορα. τὸ δὲ χλιαρὺν 
Π ὕδὼρ ᾿“ϑηναῖοι ᾿μετάχερας χαλοῦσιν, ὡς “Σώφιλος ἐν ᾽45- 

δροχλεῖ, “ἄλεξις «δ᾽ ἐν «Τοκροῖς 
«Αἱ δὲ παῖδες. παρέχεον 

ἢ μὲν τὸ ϑερμὸν, ἡ δ᾽ ἑτέρα τὸ μετάχερας. 
χαὶ Φιλήμων ἐν. Κορινϑίᾳ. “ἅμφις δ᾽ ἐν Βαλανείῳ 

᾿Δνεβόησ᾽ ὕδωρ ἐνεγκεῖν ϑερμὸν, ἄλλος μετάκερας. 
097. Μέλλοντος δὲ τοῦ κυνικοῦ τούτοις “ἐπισωρεύειν τι- 

νὰ ὃ Ποντιανὸς ἔφη, Οἴδασιν, ᾿ὦ φίλτατοι ἀνδρῶν, οὗ 

ἀρχαῖοι καὶ τὴν τοῦ πάνυ ψυχροῦ πόσιν. 'ἄλεξις γοῦν ἐν 

Παρασίτῳ φησὶ 
Καὶ γὰρ βούλομαι 

ὕδατός σε γεῦσαι" πρᾶγμα δ᾽ ἐστί μοι μέγα 
ἔ φθέξατος ἕνδον ψυχρότερον ““ραρότος. 
ὀνομάζει. δὲ χαὶ “Ἔρμιππος ἐν Κέρκωψε φρεατιαῖον ὕδωρ 
οὕτως. ὅτι δὲ κχαὶ χιόνὰς ἔπινον ἐν Τανδραγοριζομένῃ 

ἔφη “δλεξις 

Εἶτ᾽ οὐ περίεργόν ἐστιν ἄνϑρωπος φυτὸν 
, ὑπεναντιωτάτοις τὲ πλείστοις χρώμενον; 

ἐρῶμεν ἀλλοτρίων. παρορῶμεν συγγενεῖς " 

123 ἅ. πολλὴ ἡ 1. πολλὴν ΑΒΡΥ, ἢ, τὴν ΡΙαίο. 1 νυ} ἢ 
ὅτι τὴν. πώματος) 1ωϊθτὶ πόματος. αὖ τὸ πεινὴν Ῥ]αίο. αὐτὸ 

πεινῆν ἴ,. αὖ τοῦ πεινῆν ΑΥ̓͂. αὐτοῦ πεινὴν ΒΡ, σῆμος ῬΥΠ.. σή- 

λιος ΑΒΟ, ψυχεῖα ΒΟ δὲ σαβαυθοπὶ πιοπιργᾶπαθ δὲ Ἐυβέδ μῖτιβ 

»ν. 806, 24. ψυχία ῬΡΥΙ,.. ᾿ χλιεροῦ ΑΒΟΡ εὲ Οδβαυθοπίδηϊ. 

χλιαροῦ Ν1.. χαταϑέντες Ο. Τιοροθαίαν χκαταϑέντες ὕδατος. καϑέν-- 

τὲς ΟοΓδδβ. μετάχερας) Π. Ρ. 41 ἀ. 
123 6. “Σὠφιλος] σόφιλος Ὁ, 4ὰϊ Βορῇ!]ο ἐγ θε αυὰθ ΑἸΘΧΙ 15 

διυῃξ, τὸ μετάκερας Βεπέϊοἰιιβ δα ῬΒΠΘπιοη. Ρ. 118. ΑΒογδέ τὸ. 
Ἑογί. ἁτέρα δὲ μετ. Φιλήμων] Ῥ. 309. ᾿Ανεβόησ" Τωϊθτι 
ἀνεβόησεν. Οἴδασιν ἤδεισαν Ὁ. φίλτατοι φίμτάτε Β. 
εἰέγα Τουρίυβ Επιοπά. γο]. 11. ῥ. 142. μέτα Ὑἴ,. μετὰ Ῥ. 

-. ὰ 
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ἔχοντες οὐδὲν εὐποροῦμεν τοῖς πέλας" 
95 ἐράνους φέροντες οὐ φέρομεν. ἀλλ᾽ 5) καχῶς. 

τὰκ τῆς τροφῆς “δὲ τῆς ᾿χαϑ' ἡμέραν πάλιν, 

γλιχόμεϑα μὲν τὴν μᾶζαν ἵνα λευχὴ παρῇ; 
ζωμὸν δὲ ταύτῃ “μέλανα μηχανώμεϑα. 
τὸ καλὸν δὲ χρῶμα δευσοποιῷ χρώξομεν. 

10 χαὺ χιόνα μὲν πίνειν παρασχευάζομεν, 
τὸ δ᾽ ὄψον ἂν μὴ “ϑερμὸν 1. διασύρομεν. 
καὶ τὸν μὲν ὀξὺν οἶνον ἐχπυτίζομεν, 

ἐπὶ ταῖς ἀβυρτάκαισι δ᾽ ἐχκβακχχεύομεν. 
οὐχοῦν, τὸ πολλοῖς τῶν σοφῶν εἰρημένον, 

45 τὸ μὴ γενέσϑαι μὲν κράτιστόν ἐστ᾽ ἀεὶ, 
ἐπὰν γένηται δ᾽, ὡς τάχιστ᾽ ἔχειν τέλος. 

4εξικράτης δ᾽ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Ὕφ᾽ ἑαυτῶν πλανω- 
μεένοί φησιν 

Εἰ δὲ μεϑύω, καὶ χιόνα πίνω, χαὶ μύρον 
ἐπὶ στόματος χράτιστον «ἴγυπτος ποιεῖ. 

Εὐϑθϑυχλῆς δ᾽ ἐν ᾿Φσώτοις ἢ ̓ Επιστολῇ 

Πρῶτος μὲν εἶδεν εἰ χιών ἐστ᾽ ὠνία" 
πρῶτον δ᾽ ἐχεῖνον σχαδόνα δεῖ πάντως φαγεῖν. 

οἷδε δὲ καὶ ὃ χαλὸς Ξενοφῶν ἐν ᾿ἡπομνημονεύμασι τὴν διὰ 

“χιόνος πόσιν. Χάρης δ᾽ ὃ Μυτιληναῖος ἐν ταῖς περὶ 4λέ- 

ξανδρον ἱστορίαις χαὶ ὅπως δεῖ χιόνα ᾿διαφυλάττεσϑαι 
εἴρηκε, διηγούμενος περὺ τῆς πολιορκίας τῆς ἔν Ἰνδοῖς πό- 
λεως Πέτρας, ὀρύξαι φάσκων τὸν ᾿Δλέξανδρον ὀρύγματα 
τριάχοντα συχνὰ, ἃ πληρώσαντα χιόνος ἀλλο ἀντ, τα δρυὸς 

124 ἃ. ΡΥ. 4. --- 6. οὐδὲν --- ἡμέραν οπῖ, Ὁ, Υ. 8. ἐράνοις Ῥ, 
Ψ. 6. τὰἀκ τῆς Α. ἀκτῆς ΡΠ. Υ. 7. μὲν δα 4. Βομννοῖρ. 

βἀϊεῖο. οπι, ΡΥ͂],. Ψ. 9. Τιερορθδίυν τῷ δευσοποιῷ. τῷ ἀε]ον!ξ 
Ῥογβοπιβ. ὙΨ. 1Π, τὸ δ᾽ ὄψον 1,, φυοᾶ 6: πιδηιδν αηὖ8 56 50ΓΙρ51556 
αἰ. (Δβααρθοπυβ. τὸ δ᾽ (δὲ Ρ)ὴ ὅλον ΑΒΟΥ͂Ρ, ἂν] ϑουιθεθαίαγ ἐὰν. 

Υ. 12. ἐχπυτίζομεν ΑΒΌ. ἐχπιτίζομεν ΡΥ. 

124 Ὁ. Ὑφ᾽ ἑαυτῶν πλανώμενοι] Ἰπδογιρέϊοποηι Τὰ θυΪαθ οχ ΠΟ 
1000 πηϑπιοτδί ϑυϊάδϑ ἴῃ Ζιεξικράτης. οχίονδεῖ5, Ἐπιίῃν οἰἰ5. οὲ Χο- 

ΠΟΡΒΟμ 5 Ἰοοᾶ ὁπ}. (- Εἰ δὲ] Ἴδε Ῥογδοπαβ. Ῥοίονδέ Ἴδη. 

. στόμᾶτος) στόματι Ἐ,. Πρῶτος) πρῶτον ΒΡ. εἶδεν} οἶδεν Ῥ. 

124 ο. ᾿ἀπομνημονεύμασι) 11. 1, 30. διαφυλάττεσθϑαν Ῥ. δια- 

φυλάσσεσθαι Ὑ1.. τριάκοντα συχνὰ) συχνὰ τριάκοντα Ὄ. 
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χλάδους. οὕτω γὰρ παραμενεῖν πλείω χρόνον τὴν χιόνα. 
98. Ὅτι δὲ καὶ τὸν οἶνον ἔψυχον ὑπὲρ τοῦ ψυχρότε- ᾿ 

ρον αὐτὸν πίνειν «Στράττις φησὶν ἐν ᾿Ῥυχασταῖς 

ἀ Οἶνον γὰρ πιεῖν 
οὐδ᾽ ἂν εἷς δέξαιτο ϑερμὸν, ἀλλὰ πολὺ τοὐναντίον 
Ψυχόμενον ἐν τῷ φρέατι χαὶ χιόνι μεμιγμένον. 

καὶ ὃ “1ίσιππος ἐν Βάχχαις 
Ἵβρμων, τί ἔστι; πῶς ἔχομεν; Β. τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 
ὃ πατὴρ ἄνωϑεν ἐς τὸ φρέαρ ἡμᾶς δοχεῖ 

ὥσπερ τὸν οἶνον τοῦ ϑέρους καϑεικέναι. 
Δίφιλος δ᾽ ἐν Μνηματίῳ φησὶ ἶδῦξον τὸν οἶνον, Αὥρι.“ 
“Πρωταγορίδης δ᾽ ἐν δευτέρῳ τῶν κωμικῶν ἱστοριῶν τὸν 

6 ᾿Δντιόχου τοῦ βασιλέως κατὰ τὸν ποταμὸν διηγούμενος 
πλοῦν λέγει τε καὶ περὶ ἐπιτεχνήσεως ψυχρῶν ὑδάτων ἐν 
τούτοις ., Τὴν “γὰρ ἡμέραν ἀνηλιάζοντες αὐτὸ τῆς νυχτὸς 
ἀπηϑοῦντες τὸ παχύτατον τὸ λοιπὸν ἐξαιϑριάζουσιν. ἐν 

ὑδρίαις χκεραμέαις ἐπὶ τῶν μετεωροτάτων μερῶν τῆς οἰχή- 
σεως, δι᾿ ὕλης τε τῆς νυχτὸς δύο παῖδες ὕδατι τὰ τεύχη 
χαταρραίνουσιν. ὄρϑρου δὲ χαϑαιροῦντες καὶ τὴν ὑπο- 
στάϑμην πάλιν ὑποσπῶντες λεπτόν τὲ ποιοῦντες αὐτὸ καὶ 

ἔ πρὸς ὑγίειαν οἷον ἄριστον, ἐν ἀχύροις τιϑέασι τὰς ὑδρίας, 
εἶϑ᾽ οὕτως χρῶνται, χιόνος οὐδ᾽ ἡντινοῦν χρείαν ἔχοντες." 
λαχχαίου δὲ ὕδατος μνημονεύει ᾿ἀναξίλας ἐν Αὐλητῇ οὕτως 

“Ὑδατός τε λαχκαίου παρ᾿ ἐμοῦ τουτί γέ σοὶ 

στράττις ῬΙ,. στράτις ΒΨ. δεγαίεῖ 15 γϑυβιδ ὁπὶ. Ὁ. 
124 ἃ. οὐδ᾽ ὧν εἷς ΑΒ, οὐκ ἂν εἰς Ψ, οὐκ ἂν εἴς 1,. οὐ γὰρ εἰς Ρ. 

καὶ χιόνε ῬοΥδοπὰ8Β. Αβθογδΐξ καὶ. Βάχχαις Οαϑαῦθοπὶ οαϊ- 
ἴο βοουπάα δὲ ϑδυϊἀὰ5 ἴῃ “Μύσιππος, βύχχοις ἌΡΥΙΤ,. ἐς τὸ φρέαρ 
ἈΒῸΟΡ, ἐς τὸ φρεῖαρ Ὑ1, ἡμᾶς δοκεῖ ῬοΥΒοπαΒ, μοὶ δοκέίν Α. τῶ 

δοχεῖν ΒΡ. μου δοκεῖ Ο. μὴ δοκεῖ ΨΠ]Π.. μοι (ἐμοὶ) δοκεῦν ---- καϑεῖκεν ἕ 
δι οἰ ρ}ι. Ψῦξον) ϑου:θοθαίαν ψύξον, ΑἸονε πᾶθο Ἐπδέδετιϑ 
Ρ. 800, 23. δωρι Βῖη6 δοοοηέα Δ. δάρε Ῥ. δωρίτων Ὗ. ὌΝ ΕΙ,. 

124 6. αὐτὸ] ἀπὸ Ρ. ἐξαιϑριάζουσιν ἐν] ἐξαιϑοιάζουσι καὶ ἐν Β.. 
ὑδρίαις Β. ὑδρείαις ΡΥΤ,. κεραμέαις) δου θαίαν χεραμεέαις. 

ὅλης τε τῆς ΑΌ, ὅλης δὲ τῆς Β, ὅλης τῆς ΡΥΨΤ,. καταρραί- 

γουσιν» καταρραίουσιν Β. 
124 ἢ, ὑδρίας] δου θείαν ὑδρείας. Απάχηαρ νουρθᾶ ὁπ; Ὁ. 
τουτί γέ σοι] τὸ τι γε σοι Β. τό τί γε οου . σον τουτογὶ Ἐ]ιη8-- 

Ἰοῖὰ5 ἴῃ Αὐοέατῖο δᾷ ἀόδᾶγι. ν. 108. 
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125 χαὶ πάλιν Ἴσως τὸ λακκαῖόν γ᾽ ὕδωρ ἀπόλωλε.“ ὃ ᾿Ἵπολ-᾿ 

λόδωρος δ᾽ ὁ 1 ἑλῶος χαὶ τοῦ λάχκου αὐτοῦ, ὥσπερ ἡμεῖς 
λέγομεν, μνημονεύει ἐν ““πολιπούσῃ οὕτως 

᾿“γωνιῶσα τόν τὲ τοῦ λάκκου κάδον 
λύσασα χαὶ τὸν τοῦ φρέατος, εὐτρεπεῖς 

τὰς ἱμονιὰς πεποίηκας. 
99. Τούτων ὃ Μυρτίλος ἀκούσας ἔφη, ᾿Εγὼ δ᾽ 

φιλοτάριχοβ, ὠ ἑταῖρῥοι, χιόνος πιεῖν. βούλομαι, χατὰ Σι- 
μωνίδην. καὶ ὃ Οὐλπιανὸς, Κεῖται μὲν ὃ φιλοτάριχος, ἔφη 
παρ᾽ “ντιφάνει ἐν Ὀμφάλῃ οὕτως 

Ὀ θὺ φιλοτάριχος οὐδαμῶς εἰμ᾽ ὦ κόρη. 
Ἄλεξις δ᾽ ἐν Γυναιχοχρατίῳ καὶ ζωμοτάριχόν τινα κέκλη- 
χὲν ἐν τούτοις 

Ὃ δὲ Κίλιξ 
δδ᾽ Ἱπποχλῆς; ἋΣ ξωμοτάριχος. ὑποχριτής. 

τὸ δὲ κατὰ “Σιμωνίδην τί ἐστιν οὐχ οἶδα. Οὺ γὰῤ μέλει 
σοι; ἔφη, δ Μυρτίλος; ἱστορίας, ὦ γάστρων. χϑιδυλοῖχος 

γάρ τις εἶ καὶ χατὰ τὸν Σάμιον ποιητὴν ΄άσιον τὸν πα- 
λαιὸν ἔχεῖνον χαὺ χνισοκόλαξ. Καλλίστρατος ἐν ἑβδόμῳ 
“Συμμίχκτων φησὶν ὡς ἑστιώμενος παρά τισι “Σιμωνίδης ὁ Ο 

ἱ ποιητὴς χρατιιοῦ καύματος ὥρᾳ. χαὶ τῶν οἰγοχόων τοῖς 
ἄλλοις μισγόντων εἰς τὸ ποτὸν χιόνος, αὐτῷ δὲ οὔ, ἀπε- 
ὀχεδίασε τόδε τὸ ἐπίγραμμα 

Ἦ ῥὰ ποτ᾽ Οὐλύμποιο περὶ πλευρὰς ἐχάλυψεν 
ὠκὺς ἀπὸ Θρήκης ὀρνύμενος βορέης, 

γρα. 

ἰς] 

ψόμιζε ὑπάρχειν ΑΒ. γένοιϑ᾽ ἱπάρχειν Ι,. γένοντο ἐδ ηνόνν  ψὴ 

12 ἃ. ὃ ἀπολλόδωρος Β εἰ Βομννο 5. “οἀϊέϊο. ὃ. ὁπι. ῬΥ͂Τ,. 
᾿Απολιπούσῃ ἘΠ. ἀπολειπούσῃ Ρνυ. τὸν τε] τόνδε Β. πεποίη-- 

κας] πεποίηκα Ὀ] ΘοΔ πιρίυ.5. ἄντιφάνει ΑΒ, ἀντιφάνῃ ῬΥ͂Ι,. οπι. Ὁ, 

125 ». γυναικοχρατίᾳ ΑΒΡ, γυναικοστρατίᾳ Ψ1,. κνισολοῖχος] 

κνισσολοιχὸς Ὁ ἢΐο δὲ ἱπῖγα. κνεσολοιχὸς ΟΔΒΔΌΡΟΠΙΙΒ, χαὶ χατὰ 

ΟΔβαυθοπιι5. ἀθοσαξ καὶ, καὶὺ --- χνισοχκόλαξ οηϊ. Ο. καὶ χνισοπό- 

λαξ) καὶ ἀε]εθαξ Ὁδβϑδυθοπαβ. 

ΒΡΥ. οὐ] οὐκ Β. ἐπίγραμμα) Ἐν. 101. ν. 388, Ψ.ἽἼ, 

ΤῊ Ὀαβαυθομπιιβ. Π101τ1 Τήν. Ὑ. 2. ὠχὺς) ὀξὺς ΨαΙοκΚομαγῖιιβ δὰ 
Ἐοτοάοέϊ ΨΠΠ, 118. 

12 ο. ὥρᾳ Α6. ὥραν ΡΥ͂ΊΙ,. μισγόντων 451}. ἴ,. σμιγόντων 

» 
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ἀνδρῶν δ᾽ ἀχλαίνων ἔδακε φρένας, αὐτὰρ ασθη 
ὯΝ ζωὴ ἹΙερίην γῆν ἐπιεσσαμένῃ ᾿ 

ἔν τις ἐμοὶ χαὶ τῆς χεέτω μέρος. οὐ “γὰρ ἔοικε 
ϑερμὴν βαστάζειν ἀνδρὶ φίλῳ. “πρόποσιν. 

πιέντος οὖν αὐτοῦ πάΐιν ἐζήτει δ Οὐλπιανὸς. ποῦ κεῖται 

ὃ χνισολοῖχος χαὶ τίνα ἐστὶ τὰ τοῦ ᾿Ασίου ἔπη τὰ περὶ 
τοῦ χνισοχόλαχος. "Τὰ μὲν οὖν τοῦ. “Ασίου, ἔφη ὃ βένεν- 
δος, ἔπη ταῦτ᾽ ἔστι. 

᾿ Χωλὸς ὼ στιγματίης,, παμ μος » ἶσος ἀλήτῃ, 
ἦλϑεν ὃ χνισοχόλαξ, εὖτε Μέλης ἐγάμει, 

ἄχλητος, ζωμοῦ χεχρημένος" ἐν δὲ μέσοισιν 
6 ἥρως εἱστήκει. βορβόρου ἐξαναδύς. 
δ᾽ δὲ χνισολοῖχος ἐστὶ παρὰ μὲν Σωφίλῳ ἐν (Φιλάρχῳ 
οὕτως 

᾿Οψοφάγος εἶ χαὶ χνισολοῖχος. 
ἐν δὲ τοῖς  ἐπιγραφρομένοις δθνερέχομσι χγισολοιχίαν εἴρη- 
χεν ἐν τούτοις 

Ὅ πορνοβοσκὸς γάρ χὰ ὑπὸ «γισηλοιχίας 
χορδὴν τιν᾽ αἱματῖτιν αὑτῷ σχευάσαι ΓΟΝῊ 
ἐχέλευσε ταυτηνί ἐρ ᾿ 

ἔ τοῦ χνισολοίχου δὲ χαὶ “Αντιφάνης ἀνσαδηρά "ει ἐν Βομβυ- 

λίῳ. ὅτι δ᾽ ἔπινον καὶ γλυχὺν οἶνον μεταξὺ ἐσϑίοντες. «αλε- 
ΞΡ φησιν ἐν 4ρωπίδῃ. 

Εἰσῆλθεν ἢ ταίρα φέρουσα. τὸν αὐτῶ α 

ἔν ἀργυρῷ “ποτηρίῳ. πετάχνῳ τινὶ, 

γ. 3. αὐτὰρ --- ἔν τις ὁπ. Ὁ: ἐχάμφϑη) ἐϑάφϑη Ῥογδβοπιβ δὰ 

Επγ]Ρ. ῬΠοθη 55, 980. 

12 ἀ. Υ͂. 5. ἔν τις Βομννοῖρη. ἕν τις ΡΥ͂Τ,. εν τῖς Β, ἐμοὶ 

καὶ τῆς χεέτω ἈΌ. ἐμοὶ κατησχεέτω ΒΡ. ἔμοιγ᾽ αὐτῆς χεέτω ΨῈ,. 
ξοικε] ἔοιχες ΒΡ, . ταῦτ᾽ ἐστὶ Β. ταῦτά ἐστν ΒΥ͂Τ,. ν. 1. ἴσος 

Ῥ, ΒογθοΡαία ἔσος. ᾿ ν΄. 2. ἠλϑέν κν. Β. ἦλθε χν. Ο. ἦλθεν ὃ 

κν. ΡΥΙ.. - χυεσοκόλαξ] χνισσοχόλαξ Ὁ. 
12 6. φιλάρχῳ Ὦ.. φυλάρχῳ Ῥ. Οομῇ, δά 100... : ἐν δὲ 

τοῖς --- τοῖν ῥυϑμοῖν -Ὅπ.. Ὁ, γάρ μ᾽. γάρ μὲ ΒΡ, αἱματέτεν 
ΑΒΡ, αἱματιάτιν ὙΠ. . ταυτηνὶ ϑομννοΙ5.ι. ταυτιὴν ΑΡΨΤ,, ταυτιήν 

Β. με Β. ἐμέ ῬΎΤ,, 

πο ΡΥ ΤΕΥ ῬΎΡΟΗ͂Ν ψιάς δὰ ΤΥΡ. » 16] 8. ΖΙρωπίδη]) δρου-- 

πείδη Ἀ. ΜΟῚ, ἡ ἑταίρῳ ΨΠΙ.. ἡ ἑἕταῖρα Ῥ, Ψ. 2. πετάχνῳ 

Οἀβαυθομιβ: υἱᾶθ ΧΙ. ν. 490 ἃ. πετάζμῳ ἈΡ οἱ 98 αριιά ὙΠΠΟΡτι- 
πίαμι, πενταχμῷ 5. πενταδράχμῳ ὙΠ}. 
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ἀστειοτάτῳ. τὴν ὄψιν, οὔτε, τρυβλίῳ 
οὔτε φιάλῃ" μετεῖχε δ᾽ ἀμφοῖν. τοῖν ῥυϑιμοῖν, 

100. “λξης ἐπεισηνέχϑη. πλαχοῦς, ἐκ γάλαχτος ἰτρίων τὲ 

126 χαὶ μέλιτος, ον Ρωμαῖοι. λίβον καλοῦσι. χαὶ ὁ Κύνουλκος 
ἔφη, ᾿Εμπίπλασο Οὐλπιανὲ χϑωροδλάψου πατρίου, ὃς παρ᾿ 
οὐδενὶ τῶν παλαιῶν μὰ τὴν Δήμητρα γέγραπται, πλὴν εἰ 

μὴ ἃ ἄρα παρὰ τοῖς τὸ Φοινικιχὰ συγγεγραφόσι, “Ξουνιαί- 
ϑώωγε χαὶ ΜῆΠωχῷ τοῖς σοῖς πολίταις. χαὶ ὃ Οὐλπιανὸς,, 
ΕἸ 3ϑ ἢ Η 4 Σ᾿, ΕΥ̓ ’ « «ες, 

“4λλ᾽ ἐμοὶ μὲν, ἑφην ὦ χυνάμυια, μιδλιπηκτῶν. αλις, ἡδέως 

δ᾽ ἂν χόνδρου φάγοιμι τῶν ὀστρακίδων ἢ τῶν χκοχχάλων 
ἀφϑόνως ἔχοντος. καὶ χομισϑέντος, Δότε, ἔφη» μυστίλην" 

οὐ γὰρ ἂν. εἴποιμι" μῦύστρον, παρ᾿ οὐδενὶ τῶν “πρὸ ἡμῶν 

εἰρημένον. ᾿Επιλήσμων εἶ, ἔφη γ. ὠ ϑαυμάσιε, δ «Αἰμιμὰ- 

γός. οὐ. σὺ μέντοι τὸν Κολοφώνιον Νίκανδρον ἀεὶ. τεϑαύ- 
μακας τὸν. ἑποποιὸν ὡς φιλάρχαιον καὶ πολυμαϑῆ ἢ; καὶ ὡς 
τὸ πεπέριον ὀνομάσαντα παρέϑου; οὗτος τοίνυν. αὐτὸς ἐν 

τῷ προτέρῳ τῶν Τεωργικῶν ἐμφανίξων τὴν τοῦ χόνδρου 
; χρῆσιν χαὺ μύστρον ὠνόμασε διὰ τούτων 

«4λλ᾽ ὁπότ᾽ 1) ἐρίφοιο νεοσφάγος, ἠξ, κεν ἀρνὸς, 
ἢ αὑτοῦ ὄρνιϑος ἐφοπλίζηαι ἐδωδὴν, 

«χίδρα “μὲν ἐκτρίψειας ὑπόστρώσας ἐνὶ κοίλοις 

τρυβλίῳ] τριβλίῳ Β, μετεῖχε δ᾽ ΔΑ, μετεῖχε ΒΒ, μετεῖχ᾽. ῬΥΤΙ.. 
ἐπεισηνέχϑη])] ἐπισυνέχϑη Β. 

126 ἃ. χϑωροδλάψου ΑΒ δἐὲ Ὁ ἀρυὰ ΨΠΙΟΡταπίαπι, χεβροῦλά- 
ψου ῬΥΠ.. Ιὰ Ὁ ᾿ιᾶθο οπιῖ588. φοινικικὰ ᾿Α. φοινικὰ ῬΥΠ. 
Ξουνιαίϑωνι] Βαπο βρη ΔΕ μοί 8 πΟπΊθη. τοϑεϊταθπάθτη 6550. ἀρουίαηι 
δὲ τηοπαϊαιο δι θομιι8. κυνάμυια Δ. γϑλβενα ΒΒ. κυνοόμυνα 

ΡΨΙ,. ἡδέως δ᾽ δ᾽ οι. Β. ) τῶν] ἢ καὶ τῶν Ο. 
μυστίλην οὐ γὰρ Α. μυστιλήνου οὐ γὰρ ΒΡΥ͂. μυστιλλὴν οὐ γὰρ ἴμ 

οὐδενὶ τῶν] οὐδενὶ δὲ τῶν ΑΒΡΥ, οὐδενί γε τῶν [.. 

20 ". «Τ)μιλιανὸς ἴ, αἰμυλιανὸς Β. αἱμιλιανὸς ΡΥ͂, τὸ πεπέ- 
ρι0»}] τὸ πέπερι ἀδαιθοπυβ. Εὐγέαββο τὸν πέπεριν. ΨὙιάς δᾶ 1. Ρ. 

οὐ 6... οὗτος ΑΡΥ͂. οὕτως 1. διὰ τούτων] Ἐν. 1. ν. 277, 
γ΄. 2. Τρ ουαέαν ἐφοπλίζεσϑαι. ἐφοπλίζεαι Ο. Θυδι6 ἐφοπλίζηκν 

γΘΡΟΒΕ]. Υ. ὃ. χίδρα ΑΒΟΡΥ. χύδρα 1Τ,. ἐχτρίψειας} εἰοτρί- 

ψειάς Ὁ, ὑποστρώσας ϑομπρίάογιι, Ποσ οθδίαν ὑποστρώσας δ᾽ 
ἐνὶ ΕἸ. ἔν Ψὶ ἐμοὶ Ἐ. 
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6 ἄγγεσιν, εὐώδει δὲ μιγῆ ἅμα φῦρσον ἐλαίῳ, 
5 ζωμὸν δὲ βρομέοντα καταντλὰς κ΄. 

" ᾿ Ρ . πνῖγε δὲ πῶμα 
ἀμφιβαλών' φωχτὸν γὰρ ἀνοιδαίνει βαρὺ χρῖμνον. 
ἠρέμα δὲ χλιάον χοίλοις ἐξαίνυσο μύστροις. 

διὰ τούτων, ω ϑαυμασιώτατε, , ὑπογράφει ὃ Νίκανδρος 
τὴν χρείαν τοῦ τὲ χόνδρου χαὶ τῆς ἐπτισμένης χριϑῆς, ἐπι- 

ἃ χεῖν κελεύων ἀρνὸς ἢ ἐρίφου ζωμὸν, ἢ ὄρνιϑος. τὰ μὲν 
οὖν χίδρα, φησὶν, ἔχτραψον. μὲν ἐν ϑυείᾳ, μίξας δ᾽ ἔλαιον 

αὐτοῖς ἀναφύρασον ἡνίχ᾽ ἂν ἕψηται. τὸν ἐκ τῆς τοιᾶσδε 

σχευῆς ἀναβρομοῦντα ζωμὸν πυχνότερον τῇ ζωμηρύσει χα- 
ταμίγνυε ) μηδ᾽ ἕτερον ἐπεγχέων, ἀλλ᾽ αὐτὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ 
ἀρυόμενος; πρὸς τὸ μηδὲν ὑπερξέσαι τοῦ πιμελεστέρου. διὸ 
χαί φησι, “ατάπνιγε τὸ ὑπερζέον , ἐπιϑεὶς πῶμα" τὸ γὰρ 
πρίμνον οὕτω φωκτὸν γινόμενον διοιδεῖ, τελευταῖον δὲ 
πρῴως χλιαρὸν γενόμενον χοίλ οις προσφέρου τοῖς μύστροις. 
ἀλλὰ μὴν καὶ. ̓ Ἱππόλοχος ὃ Μακεδὼν ἐν τῇ πρὸς «υγχέα 

ς ἐπιστολῇ. δι᾿ ἧς ἐμιρανίζει ΜἩΓωχέδονικόν τι δεῖπνον πολυ- 
τελείῳ τὰ πάντα πανταχοῦ γενόμενα φιρ ἠρβω ὁ , μνημο- 

126 ὦ. Ψ. 4. “μιγῆ]. μιγένθ". ϑομποίἄογαϑβ, ἱπ ἰάχήοῦ: γν. ὅ 

καταντλὰς (κατ᾽ ἀντλὰς Ψὴ πνῖγε δὲ πῶμα Ὑ],. κατ᾽ αὐτὰς ἔπνιγε δὲ 

πῶμα ῬᾺ ,0ν δογῖδε ας τϑγβιηι αγιηὶ δ γιο)πὐγαηῖὶς ααἀϊῖοα ὑλλῃς 

Ζωμὸν δὲ βρομέοντα κατάντλασον αὐτὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ 
- ἀρνύμενος, ἵνα μηδὲν ὑπερζῆ " πνῖγε δὲ πῶμα --- 

Ὁ αβαῦθοπιβ. αἱ ποῖ ἀαθῖιπὶ δϑὲ αυΐϊῃ ΠΙ ΘΠ ΒΥ ΠΔΡΕΙΠῚ ΒοΓΙΡέσυσΔ ὁ 

εοπίθοίαταβ 5185 Δα μι θα ουῖε; παιηαὰθ ἱπ ΒΟ 5160 βουρέιμι , κατάν-- 

ἀλασον αὐτὸν ἀπ αὐτοῦ ἀρυόμενος, ἵνα μηδὲν ὑπερζέσῃ τοῦ πιμελώδους 

( --ἰ δου Β)" πνίγε δὲ πῶμα (πῶμ᾽ Β) ---. Ἀρρατοέ δἀδί(απιθηία ] 

11ὰ., φαϊθ. οαγτοπὲ ΑΡΨ]., εχ Ῥδγαρηγαϑὶ μϑεϊξα 6586. ΕΡῸ; 5818 

Βαθαϊ φυὰδ δχοίδογαηξ υθυθον πὶ ἱπαϊοα556 ἀδέοοίαπι. Υ. 8. δὲ 

Ο εὐ δριέοπιο Ἠοθβομθῖ. δ᾽ ἐν ΑΥ̓ΤῚ. ἡρέμα (ἡρέμα οἰΐαπι ) δ᾽ 

ἐγχλιάον Ῥ, χλιάον Α (βἰπδ δοοοπέα) Ψ1.. λιαρὸν Θρ᾽ἕοπιε Ποε- 

50Π 6111, χλεαρὸν ΟΑΒΔ. ΟΠ. ἐξαίνυσο Βοτπατυ ἀρὰ ϑομπεῖ- 

ἀθτγαπι. ᾿εξοθαίαγ ἐκδαίνεο. ἐξαίρεο Ο δὲ οδρἰέοπιθ ΗΟ Θ50 6111. 

χρεία») χρόαν Ὁ, τοῦ τε] τε οπι. Ρ, 

126 ἃ. τὰ μὲν οὖν] Ῥαγαρῃηναβία νϑυβαῦσπι ΝΙοαπῆτι ὁπὶ. Ὁ. 

ἔχτριψον μὲν 1,. ἐχτρίψομεν ΒΡΥ͂. ἐν ϑυείᾳ] ἐν οπι. Ρ, τον 

ἐχ] τὸν δ᾽ ἐκ δομτνοῖρ, ζωμη; φύσει ΡΙ,. ζωμηλύσει Β. ζωμηρύσῳ . 

τὸ γὰρ ϑομινεῖρη. Αθόγαξ γὰρ χρῦμνον] δογιβοθδίαν κρυμνὸν- 

“Ιππόλοχος] ὙΙ1άς ΤΡ. ν. 128 ἃ. . 

126 ς. γενόμενα) γινόμενα Β. ὑπερβάλλον ΛΒ. ὑπερβωλὸν ΡΤ. 
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ψεύει ὡς ἑχάστῳ τῶν δεισενούντων δοθέντων μύστρων χου- 
σῶν. ἐπεὶ, δὲ φιλάρχαιος εἶναι ϑέλεις χαὶ οὐδὲν φὴς φϑέγ- 
ξασϑαι ὃ μὴ τῆς “Ἵττικῆς. ἔστι φωνῆς, ὦ φίλτατε, τέ 

ἐστιν ὃ λέγει ΙΝικοφῶν ὃ τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας ποιητὴς 

ἐν τοῖς Χειρογάστορσιν; ἐγὼ γὰρ καὶ τοῦτον εὑρίσχω μνη- 
μονεύοντα τῶν μύστρων ὅταν λέγῃ 

ἹΜεμβραδοπώλαις Σ ἀχραδοπώλαις ; 
ἰσχαδοπώλαις, διφρϑεροπώλαις 
ἀλφιτοπώλαις, μυστριοπώλαις ; 
βιβλιοπώλαις, χοσκινοπώλαις, 
ἐγκριδοπώλαις, σπερματοπώλαις, 

τίνες γὰρ ἂν εἶεν οἱ μυστριοπῶλαι ἢ οἱ τὰ μύστρα πω- 
λοῦντε ἐθ; μαϑὼν οὖν ἐκ τούτων, ὦ καλέ μου “2 υραττικὲ, 

τὴν τοῦ μύστρου χρῆσιν ἐμφοροῦ τοῦ χόνδρου, ἵνα μὴ 
λέγῃς ἄκιχυς εἰμὴ χαὶ ὀλιγοδρανέω. 

101. Τεϑαύμακα δὲ καὺ πῶς οὐχ ἐζήτησας, ὃ δὲ γόνε 
157ὅρος πόϑεν; Μεγαρόϑεν, ἢ Θετταλιχός; ὅϑεν καὶ Μυρ- 

τίλος ἐστίν. χαὶ ὃ Οὐλπιανὸς, Παύομαι, ἔφη ἐσθίων, ἄν 

μὲ διδάξῃς παρὰ τίσιν εἴρηνται οὗτον οἱ χόνδροι, χαὶ ὃ 

«Αἰμιλιανὸς ἔφη , ᾿Αλλ᾽ οὐ ̓ φϑονήσω σοι. ὁρῶν γὰρ λαμ- 
προταάτην δείπνου παρασχευὴν β βούλομαί σε δίκην ἀλεκτρυό- 
γος ἐμφοβηϑέντα τοῦ χόνδρου κορύξασϑαι καὶ διδάσχειν 
ἡμᾶς περὺ ὧν μέλλομεν ἐδεσμάτων μεέταλ αμβάνειν. καὶ ὃς 
δυσχεράνας ἔφη; όϑεν. σοι καὶ τὰ ἐδέσματα; μὴ γὰρ 
ἀναπαύσασϑώαί ἔστε ζητοῦντα ἀεί τι πρὸς τοὺς ὀψιμαϑεῖς 
τούτους σοφιστάς. ᾿Αλλὰ μὴν, ἔφη, καὶ περὶ τούτου σοι 
τὸν λόγον, ὃ «Αἰμιλιανὸς, ἀποδώσω. λέξω δὲ πρῶτον περὶ 
τοῦ χόνδρου ᾿Αντιιράνους παρατιϑέμενος ἐξ Αντείας τάδε 

Ἔν ταῖς σπυρίοσι δὲ τί ποτ᾽ ἔνεστι, φίλτατε; 
ΒΒ. ἐν ταῖς τρισὶν μὲν χόνδρος ἀγαϑὸς Μεγαρικός. 

ὃ τῆς ἀρχαίας ὃ οι. Ῥ, Ψ,. 1, ἀχραδοπώλαις ΝίοϊπεοκΙαβ 
Θυδοϑέ,. Μίδπδηᾶ, Ρ, 27. Τιοροβθαίαν ἀχρατοπώλαις. 

120 ἢ Υ, 4. βυβλιοπώλαις Ῥ, γν. ὅ. ἐγκριδοπώλαις ΔΕΙ͂, οἐὲ 

δρ'οπι ΗΟ ΒΟΠΟΙΙ,, ἐξ ριδοπώλαις Β, ἐγηνιδοπώλαις Ψ. ἐγκνιδοπώλαις 
ὀλιγοδρανέω) ὀλιγοδρανέων ϑο] ιν" ΘΊΡΉ. ; 

127 ἃ. «ἀϊμιλιανὸς Τ,. αἰμυλιανὸς Β, εἴ 510 ἑηΐτα. αἱμειλιανὸς ὈΥ͂. 

καὶ τὰ ἐδέσματα ; μὴ 1.. αἱ τῷ, μὴ Ν. καὶ τὰ μὴ Ῥ.. ᾿ 
127 Ὁ. Απέιρμδηῖϊθ ἔγαρπιθπέμπι πὶ. Ὁ, ἔνεστιν Νίοϊηθ- 

Κῖιβ Ρ. 17. [μεσοραΐξαν ἐστὲ, ἐστὲν Β.. τρισὶν δ οΥΠ Θθαξιι τρισὶ. 
ΑὙΒΕΝΑΕΤΙΒ,. 1]. : 19 
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«4. οὐ Θετταλικὸν τὸν χρηστὸν εἶναί φασι δέ; 
!. τῆς Φοινίχης ' 

σεμίδαλις, ἐχ πολλῆς σφόδρ᾽ ἐζητημένη. 

ο τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο δρᾶμα φέρεται καὶ ὡς “Ἵλέξιδος ἐν ὀλί- 
γοις σφόδρα διαλλάττον. ἐν δὲ Πονήρᾳ πάλιν ὃ "ἄλεξις 

αὗ χόνδρος ἔνδον ἐστὶὴ Θετταλιχὸς πολύς. 

χύνδρον δὲ εἴρηχε τὸ ῥόφημα ᾿“ριστοφάνης ἐν 4αιταλεῦσιν 
οὕτως ᾿ 

Ἢ χύνδρον ἕψων, εἶτα μυῖαν ἐμβαλὼν 
ἐδίδου ῥοφεῖν ἄν. 

χαὺ σεμιδάλεως δὲ μέμνηται, καὶ εἰ μὴ τὰ ὁ μαρτύριω χρα- 
τῶ, “τράττις ἐν ̓̓ Ανϑρωπορραίστῃ καὶ ἼἌλεξις ἐν σοστα- 

ἃ σίῳ. τὴν. γενικὴν δὲ σεμιδάλιδος εἴρηκεν ὃ τπρλτΩς τρὸ ἐν 
τῷ αὐτῷ δράματι οὕτω 

Τῶν δὲ διδύμων ἐχγόγων 
σεμιδάλιδος. 

τὰ δὲ ἐδέσματα ὠνόμασεν ᾿Αντιφάνης ἐν Διδύμοις οὑτωσὶ 
᾿Ἡπέλαυσα πολλῶν χαὶ χαλῶν ἐδεσμάτων, 
πιών τε προπόσεις τρεῖς ἴσως ἢ τέτταρας 

ἐστρηνίων 5 σως; χαταβεβρωχὼς σιτία 
ἴσως ἐλε εράντων τεττάρων. 

ἐχέτω τέλος χαὶ ἣδε ἢ βίβλος ἐπὶ τοῖς λόγοις τοῖς περὶ 
ε τῶν ἐδεσμάτων. ἔχουσα τὴν καταστροφήν. ἀρχὴν γὰρ τοῦ 
δείπνου ἀπὸ τῶν ἑξῆς ποιησόμεϑα. Οὐ “πρότερόν γε, ὦ 

᾿ϑήναιε, πρὶν ἡμῖν διελϑεῖν χαὶ τὸ τοῦ Ἱππολόχου τὸ 
ἹΜαχεδονιχὸν συμπόσιον. ᾿4λλ᾽ εἰ τοῦτό σοι φίλον, ὦ Τι- 
μόχρατες, οὕτω παρασχευαζώμεϑα. 

ἘΠῚ ἃπίβ δέ ροβέ Φοινίκης δι᾽αυϊᾶ Ομ Ἰβιέ, πολλῆς] πολλοῦ 
Οοταῦϑ. σφόδρ᾽] ϑογιθεθαΐυν σφόδρα. ἐζητημένη Β. ἐξηττη-- 
μένη ΒΥ͂Τ,. ἐξητημένη οαἀϊέῖο Οαδαῦθοπὶ βθοαπᾶδ. 

27 ο. ἕψων] δου θοθαίαν ἑψῶν, στράώττις Ῥ]., κράττις Β. 
στράτις Υ. ᾿Ανϑρωπορραίστῃ! ϑοθο ρίαν ᾿ἀνϑοωπορέστῃ. ᾿Ανἡ 

ϑρωπορέστης οἰϊατη ἃ" ϑῖϊάα Βαθο ἔΆθ]α αἰϊοἰταν, 564 ᾿φνϑρωπορραί-- 
στῆς 5ογίρέιπι ἴῃ 56 Π0}115 δα Ἐπνὶρ. Οτοβέ. 209. Ρ. 929, Μαΐῇ, 

127 ἀ. στράττις Ῥί,. στράτις , οὕτω ΒΒ. οὕτως ΡΥΙ,. 

γ΄. 4. ἔσως] ἴσως καὶ Β. ἐλεφάντων) ἐλεφάντινα Ὁ, τεττάρων» 

Θιὰ6 βεφαπηξαν ὁπ. Ὁ. τέλος καὶ ἦδε ΑΒ. Αθοναΐ χαὶ- 

127 68. παρασκευαζώμεθϑα Ἀ. παρασκευαζόμεθα ῬΨΤ,, 

--πονα 



͵ ΖΔ 

1281. ] ππόλοχος ὁ Μακεδὼν, ἑταῖρε Τιμόχρατες, τοῖς χρόνοις 
μὲν γέγονε κατὰ ““υγκέα καὶ δΔοῦριν τοὺς Σαμίους, Θεο- 
φράστου δὲ τοῦ ᾿Βρεσίου μαϑητὰς, συνθήκας δ᾽ εἶχε ταύ- 
τας πρὸς τὸν “Τυγκέω, ὡς ἐκ τῶν αὐτοῦ μαϑεῖν ἔστιν ἐπι- 

ὙΠ στολῶν, πάντως αὐτῷ δηλοῦν εἴ τινι συμπεριεένξ ἐχϑείη δεί- 
 πνῷ πολυτελεῖ, τὰ ὅμοια χἀχείνου ἀντιπροπίνοντος αὐτῷ. 

ἑκατέρων οὖν σώζονται δεισενητικαί τινὲς ἐπιστολαί" :1γ- 

ἱ " χέως μὲν τὸ “Δαμίας, τῆς ““ττικῆς αὐλητρίδος, ἐμφανίζον- 

τος δεῖπνον “Ιϑήνησι γενόμε ἕγον “ημητρίῳ τῷ βασιλεῖ. , ἐπίαὡ 

χκλην δὲ Πολιορχητῇ" ἐρωμένη δ᾽ ἣν ἡ ““ἄμια τοῦ 4η- 

μητρίου: τοῦ δ᾽ ᾿ἹἹππολόχου τοὺς Καράνου τοῦ αχεδό- 
τς γος ἐμφανίζοντος γάμους. καὶ ἄλλαις δὲ περιετύχομεν τοῦ 
τς Τυγκέως ἐπιστολαῖς πρὸς τὸν αὐτὸν γεγραμμέναις “Ἱἵππό- 
᾿ς λόχον δηλούσαις τό τὲ ᾿Δντιγόνου τοῦ βασιλέως δεῖπνον, 

“Ἵφροδίσια ἐπιτελοῦντος .«4ϑήνησι, καὶ τὸ Πτολεμαίου τοῦ 
τ΄ βασιλέως. δώσομεν δέ σον ἡμεῖς καὶ αὐτὰς τὰς ἐπιστολάς. 

6 ἐπεὶ δὲ ἡ τοῦ ᾿Ιππολόχου σπανίως εὑρίσχεται, ἐπιδραμοῦ- 
᾿ μαί σοι τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα διατριβὴς ἕνεκα νῦν χαΐ 
᾿ς ψυχαγωγίας. 
! 2. "ἢν Μαχεδονίᾳ, ὡς ἕφην, τοῦ “Καράνου γάμους 
ἰ ἑστιῶντος οἱ μὲν συγκεκλημένοι ἄνδρες σαν εἴχοσιν" οἷς 

καὶ χαταχλιϑεῖσιν εὐϑέως ἐδόϑησαν φιάλαι ἀργυραῖ ἑκά- 
"" 
Ν . δ 

128 ἃ. μαϑητὰς Ὀογαῦ5 δα ὙΠποορηγαϑέ. ρ. ΤΥ. ΓΡτὶ μαϑητῆς. 

ὡς --- - ἐπιστολῶν οἴῃ. Ο. μαϑεν ἐστὶν Αἴθ,., ἐστὶ μαϑεῖν 

ΡΥΙ.. εἴ τον] εἴ τι Ὁ. δειπνιτικαὶ ἘΒ.. μὲν τὸ ἴ,. μὲν 
τοῦ ΡΥ͂. 

128 ἢ. γενόμενον ΑΟΡ, γινόμενον Ὑ],. δ᾽ ἦν] δ᾽ οὖν Β. 
«“Ἱἀμια] λαμία Ῥ, τοὺς Καράνου] τοῦ χαράνου Ῥ, 

ἢ 128 ο. εἴκοσιν) ἸΝΥΠιΘΤᾺΒ ἀπιδέο πιΐπον Ὑἱβιιθ. Θαβϑιθοη0, 

ν 19: 
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στῳ μία δωρεά. προεστεφανώκει δὲ χαὶ ἕκαστον πρὶν εἰστ- 
ελϑεῖν στλὲ ἐγγίδι χρυσῇ, πέντε “χρυσῶν ἑχάστῃ δ᾽ ἦν τὸ 

ἃ τίμημα. ἐπεὶ δ᾽ ἐξέπιον τὰς φιάλας, ἐν χαλχῷ πίνακι τῶν 

Κορινϑίων κατασκευασμάτων ἄρτος ἑχάστῳ ἰσύπλατος ἐδό- 
ϑη, ὄρνεις τὲ χαὶ νῆσσαι, προσέτι δὲ χαἀὶ φάτται καὶ χὴν 
καὶ τοιαύτη τις ἄλλη ἀφϑονία σεσωρευμένη, καὶ ἕχαστος 

λαβὼν σὺν αὐτῷ πίνακι τοῖς κατύπιν διεδίδου παισίν. ἄλλα 
δ᾽ ἐσϑίειν περιξφρέρετο πολλὰ «αὶ ποιλίλα. καὶ μετὰ ταῦτα 
ἀργυροῦς πίναξ ἕτερος ὲ ἐφ᾽ ᾧ πάλιν ἄρτος μέγας καὶ χῆ- 

γὲς καὶ λαγωοὶ χαὺ ἔριφοι , καὶ ἕτεροι ἄρτοι πεπονημένοι 
καὺ περιστεραὶ καὶ τρυγόνες πέρδιχές τὸ χαὶ ὅσον ἄλλο 

ὁ πτηνῶν πληϑος ἦν. » πε δώχαμεν οὖν (φησὶ) καὶ ταῦτα 
τοῖς δούλοις, χαὶ ὡς ἄδην εἰχομὲν βρώσεως, ἐχερνυψάμε- 

ϑα. καὶ στέφανοι εἰσηνέχϑησαν πολλοὶ παντοδαπῶν ἀἂν- 
ϑέων, ἐπὶ πᾶσί τὲ χρυσαῖ στλεγγίδες ὁλκὴν ἴσαι τῷ πρώτῳ 

129 στε διράνφῳ. “ ἐπὶ δὲ τούτοις εἰπὼν ὃ “Ἱππόλοχος ὡς Πρωτέας, 

ἀπόγονος ἐχείνου Τρωτέου, “Τανίχης υἱοῦ, ἥτις ἐγεγόνει 
τρυφὸς .“ἤλε ξάνδρου τοῦ βασιλέως ,, ἐπὶ πλεῖστον ἣν πολυ- 
πότης, ὡς χαὶ ὃ “πάππος αὐτοῦ Πρωτέας ὃ συγγενόμε γος 
᾿Αλεξάνδρῳ, καὶ ὅτι πᾶσι προὔπιεν, ἑξῆς γράφει καὺ ταῦτα 

3, ,. Ἤδη δὲ ἡμῶν ἡδέως ἀπηλλοτριωμένων τοῦ σω- 
φρονεῖν ἐπεισβάλλουσιν αὐλητρίδες καὺ μουσουργοὺ χαὺ 

σαμβυχκίιστριαί, τινες Ρύδιαι, ἐμοὶ μὲν γυμναὶ δοχῶ, πλὴν 
ἔλεγόν τινες αὑτὰς ἔχειν χιτῶνας" ἀπαρξάμεναί τε ἀπῆλ- 

ϑον. καὶ ἐπεισῆλϑον ἄλλαι φέρουσαι ληκύϑους μύρου ἕχά- 

δωρεά] ,, οϊδις ΜΙ. δωρεάν. “ς Ὀαϑαι)}. προεστεφανώκεν --- ἕχα-- 
στον ἈΡΥ͂. προεστεφανώϑη --- ἕχαστος ΟἿ. πέντε χρυσῶν ἑκάστῃ δ᾽ 

ἣν ΡΨ. πέντε δ᾽ ἦν (δ᾽ εἶναι Ὁ) χρυσῶν ἑκάστῃ ΟΤ"- ἐξέπιον 1.. 

ἐξέπιγνον ῬΥ͂. 
120 ἃ, ἰσόπλατος ἵ,. ἐσόπλατυς ῬΨΥ͂,, φάτται] φᾶτταν ῬΨΤ. 

πωισὶν ἴ,. πᾶσιν ἈΡΥ͂, οπι. Ὁ. 
128 6. εἰπὼν ὁ ΒΡ, ΑΒογδΐ ὅ. 
1290 ἃ. Τοῦ 46 Ῥγοίθα οἵ πϑρούθ δὲ ἅνο οἱ", (. «Τανίκης 

ΒΟΠ ΘΙ ρα. λαχνίχνης ΑὙΤω. «Δακίννης Οαδαιθοιὶ οθἐ 065 ϑϑοιμᾶδ δέ 

ἐογεία, πρωνέου λακηνίχνησυοῦ ἥτις Β. πρωτέου λακκνικνησυοῦ ἥτις Ὁ. 
υἱοῦ 1,. σοῦ Υ. ἣν δομννεῖρα. [ἰδεῖ ἦν γὰρ. ὡς καὶ 

ΒΟ ΟΡ, Γἰδν] χαὸ ὡς. προὔπιεν ἴ,. προὐυπιεῖν 5ῖνα προὐπιεῖν 

ΑΒΡΥ. ἀπηλλονριωμένων ἀπηλλαγμένων Θρ᾽ ἐοπ6. γυμναὶ δο- 
κῶ] δοκῶ γυμναὶ ΘΡΙΓΟΙ 6. αὐτὰς ἀοροδπιέ ὁχ ΑΟῸ. 
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Ὁ στή δύο συνδεδεμένας ἱμᾶντε χρυσῷ, τὴν μὲν ἀργυρᾶν, 
᾿ς τὴν δὲ χρυσῆν, χοτυλιαίας, καὶ ἑκάστῳ προσέδωκαν. ἔπειτ᾽ 

εἰσφέρεται, πλοῦτος ἀντὶ δείπνου, πίναξ ἀργυροῦς ἐπὶ πά- 
᾿ς χοὸς οὐχ ὀλίγον περίχρυσος,᾿ ὅσος ὥστε δέξασθαι μέγεϑος 
᾿ χοίρου τιγὸς ὑπτοῦ καὶ σφόδρα μεγάλου, ὃς ὕπτιος ἐπέ- 

χειτο, τὴν γαστέρα δεικνὺς ἄνω πλήρη οὖσαν τολλῶν ἀγα- 

ες ϑῶγ" ἦσαν γὰρ ἐν αὐτῷ συνωπτημέναι χίχλαι χαὶ μῆτραι 

 ε καὶ συχαλλ ἰδὼν πλῆϑος ἄπειρον. καὶ φῶν ἐπιχεχυμέναι λέ- 

τ χιϑοι καὶ ἐὐασο ας καὶ χτέγες" καὶ ἑκάστῳ πεπυρωμένος αὐ- 
τοῖς πίναξιν ἐδόϑη. μετὰ δὲ ταῦτα πιόντες ἐλάβομεν ἕχα- 

στος ἔριφον ζέοντα, ἐφ᾽ ἑτέρῳ πάλιν πίναχι τοιούτῳ, σὶν 
μύστροις χρυσοῖς. ὁρῶν οὖν τὴν δυσχωρίαν ὃ Κάρανος 
χελεύει σπυρίδας ἡμῖν καὶ ἀρτοφύρα διὰ ἱμάντων ἐλείραν- 
τίνων πεπλεγμένα δοϑῆναι » ἐφ᾽ οἷς ἡσϑέντες ἀγεχροταλί- 
σαμεν. τὸν γυμφίον, ὡς χαὶ τῶν δοϑέντων ἡμῖν ἄνασε- 

σωσμένων. ἔπειτα στέφανοι πάλιν χαὶ διλήχυϑον μύρου 

ἃ χρυσοῦν καὶ ἀργυροῦν ἰσόσταϑιμον τοῖς προτέροις. ἡσυχίας 
ο΄ δὲ γενομένης, ἐπεισβάλλουσιν ἡμῖν, οἱ χἀν τοῖς Χύτροις 

Τ΄ τοῖς ““ϑήνησε λειτουργήσαντες. μεϑν οἷς εἰσῆλϑον ἰϑύ- 
τς φαλλοὲ καὶ σχληροπαῖχται, καί τινὲς χαὶ ϑαυματουργοὺ 
" γυναῖκες, εἰς ξίφη χυβιστῶσαι χαὶ πῦρ ἐκ τοῦ στόματος 
τ΄ ἐχριπίζουσαι γυμναί. “ 
" 4. ᾿Επεὶ δὲ καὶ τούτων ἀπηλλάγημεν, ἐχλαμβάνει πά- 
Ϊ λιν ἡμᾶς ϑερμός τις χαὶ ζωρότερος πότος, οἴνων ὄντων 
τς ἡμῖν Θασίων καὶ Μῆενδαίων χαὶ “Τεαβίων, χρυσίδων πάνυ 
ο΄ μεγάλων ἑκάστῳ προσενεχϑεισῶν. χαὶ μετὰ τὸν πότον ὕε- 

Ι! 129 Ν. συνδεδεμέναι Β. ΒοΟΥΙθοθδίασ ἑμάντε. χοτυλιφίας 

Βα5. Γ,. χοτυλίκις ΑΒΡΥ, ἐπὶ πάχος] ἐπίπαχος ΑΌ. ὥστε 

οι. 6. ἐπέκειτο] ὑπέχειτο ΒΒ. ἐπέκειτο οογτγθοίαβ Ρ, 41 ῬσιτηθὴΝ 

ὑπέκειτο Παθιιῖββθ υἱἀθίαγ. 
129 ς. φῶν Α. ὠῶν ΡΥ͂Τ,. χτένες χαὶ οπι. "Ὁ. πεπυρω- 

μένος Τ, δἔ δρίέοπιθ. πεπυρωμένα ΑΒΡΥ͂. σὺν δᾷά. 1... οπ!. ΡΥ͂. 
οὖ» γοῦν Β. σπυρίδας  σπυράδας ἰδ ἀνασεσωσμένων 

ΑΒΌΡΙΠ,. ἀνασεσεχμένων Υ. στέφανοι ΑΒΌ. στέφανον ΡΥ͂Τ.. 

πάλιν ὁπ. Β. διλήκιϑον Β.. διλίχιϑον Ὁ. τοῖς προτέροις) τοῦ 

προτέρου Ὁ. τά. 129 Ρ. 
129 ἃ. σκληροπαίχται ὙΠ... δϑεγέρία ἰδοιο τὸ } ποῖ αϑποϑοῖί. “ἐ 

᾿; Οᾶβαι. σκληροπέχταν ἈΌΡ, σκηροπέκται Β. ψηφοποῖκταν ΟΑΒΔΌΒΟΙΙΙΒ, 

πότος Ὁ. δοιθοθαΐαγ ποτὸς. πότον) ποτὸν ἈΡ. 



994 4 
λοῦς πίναξ δίπηχύς ποῦ τὴν διάμετρον ἐν ϑήκῃ χαταχεί- 

6 μέγὸς ἀργυρᾷ πλήρης ἰχϑύων ὀπτῶν πάντα͵ γένη συνη- 

ϑροισμένων, ἁπασί τὲ προσεδόϑη χαὺ ἀργυροῦν ἀρτοφό- 
ρον ἄρτων Καππαδοχίων. ὧν τὰ “μὲν ἐφάγομεν, τὰ δὲ τοῖς 
ϑεράπουσιν ἐπεδώχαμεν. καὶ γιψάμενοι τὰς χεῖρας ἐστεφρα- 

γούμεϑα, χἄὶ πάλιν στλεγγίδας ἐλάβομεν χρυσᾶς διπλα- 
᾿ σίους τῶν πρότερον χαὶ ἄλλο διλήκυϑον μύρου. ἡσυχίας 
δὲ γενομένης ἐξαλλόμενος τῆς κλίνης ὃ Πρωτέας αἰτεῖ σχύ- 

ε φον χοαῖον, χαὶ πληρώσας οἴνου Θασίου ὀλίγον Ὑ Ἢ ἐπιρ- 

ράνας ὕδατος. ἐξέπιεν ἐπειπὼν ἶ 

Ὃ πλεῖστα πίνων πλεῖστα κεὐφρανϑήσεται. 
καὶ ὃ Κάρανος ἔφρη)» ᾿Μπεὶ πρῶτος ἔπιες, ἔχε πρῶτος χαὶ 

τὸν σχύφον δῶρον" τοῦτο δὲ χαὺὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι ἂν πίω- 

σιν ἕσται γέρας. ἐρ᾽ οἷς λεχϑεῖσι" οἱ δ᾽ ἐννέα πάντες 

ἀνέσταν, ἁρπάζοντες χἄλλος ἄλλον φϑάνοντες. εἷς δὲ τῶν 

συνδειπνούντων ἡμῖν ἄϑλιος οὐ δυνάμενος πιεῖν. ἀνακαϑί- 
σας ἔχλαιεν", ᾿ἄσχυφος γενόμε νος, καὶ ὃ Κάρανος αὐτῷ 

180 χαρίζεται χενὸν τὸ ἔχπωμα. ἐπὶ τούτοις χορὸς τσ ϑ δῶ 

ἀνθρώπων ἑχατὸν ἐμμελῶς ἀδόντων γαμικὸν ὕμνον, μεϑ'᾽ 
οὖς ὀρχηστρίδες διεσχευασμένας τρόπον Νηρηίδων, αἱ δὲ 
Νυμφῶν. “ 

ὅ..,, Τοῦ πότου δὲ προϊόντος χαὺ τῆς ὥρας ὑποσχια- 

ζούσης ἀναπεταννύουσε τὸν οἶχον, ἐν ᾧ κύκλῳ ὀϑόναις 

διείληπτο πάντα λευκαῖς, καὶ ἀναπετασϑεισῶν δᾷδες ἐφά- 
ψῃσαν λάϑρᾳ κατὰ μηχανὰς σχασϑέντων τῶν φραγμάτων 

ὺ Ἔρωτες καὶ “Ιρτέμιδες χαὶ Πᾶνες χαὶ ᾿Ερμαῖ καὶ 
τοιαῦτα πολλὰ εἴδωλα, ἀργυροῖς δᾳδουχοῦντα λαμπτῆρσι. 
ϑαυμαζόντων δ᾽ ἡμῶν τὴν τεχνιτείαν Βρυμάνϑιον τῷ ὄντι 

κ 
129 ὁ. ϑήπη Τ, δὲ πιᾶνροὸ Ὁ. ϑήβη αὶ, οἐ Οαϑαυθοπίαηϊ, ϑηβὴ Ῥ. 

ϑίβη Υ. ἐπεδώχαμεν πιθὰ οΟΥΓθοίο: οὐπῇ, 128 6. ἐπιδεδώκαμεν 

ΑΒΟΘΒ. ἀποδεδώκαμεν ῬΕΥ͂, ἀπεδεδώχαμεν Βὰ5. 1. διλήκιϑον Β. 

χοσῖον ΟΤ, εἰ σαβαυθοπίαπὶ δὲ Ἐπιβέατῃῖαβ ρ. 1835, 22, χυαῖον 

ΑΡΥ. τ Β. τὲ ΡΨΓ,. οαι. ἘΠπαβέδίῃϊπιβ. 
129 ἴ, ἐπεὶ οὔν. Β.. ἔχε] ἔοχε Β. σκύφον] οκῦφον ΡΥΨΤ,. 

ὅσον ὧν Ῥ. Τιϑροθαΐξαν ὅσοι ἐὰν. οὗ δ᾽ ἐννέα πάντες ἀνέσταν] 
Πιαά, η, 10, 

130 ἃ. τρύπο»] τύπον δορί ἔοπιθ ἨΟΘβοΠ 1]. πότου Οαϑδιθο- 
πὰ5. ΤΓΙἸΌΣΙ ποτοῦ. δὲ] δὴ ΔΑ. διείληπτο] διείληπται Β.. 

σχασϑέντων οπι. Β. ἐρυμάνϑιον Β, δουθοθδίιν Πρυμάνϑειοι. 
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Ρ σύαγροι κατὰ ᾿'πινάχων τετραγώνων χρυσομίτρων σιβύναις 
τ ἀργυραῖς διαπεπερονημένοι περιεφέροντο ἑκάστῳ. χαὶ τὸ 

ϑαυμάσιον ὅτι παρειμένοι χαὶ χαρηβαροῦντες ὑπὸ τῆς μέ- 
ϑης., ὁπότε τι τῶν ἀγομένων ϑεασαίμεϑα, πᾶντὲς ἐξενή- 
φομεν, ὀρϑοὶ τὸ δὴ λεγόμενον ἀνιστάμενοι. ἔναττον οὖν οἱ 
παῖδες εἰς τὰς εὐτυχεῖς σπυρίδας, ἕως ἐσάλπισε τὸ εἰωϑὸς 

τοῦ τελευταίου δείπνου σημεῖον" οὕτω γὰρ τὸ ΜΠαχεδονι- 
χὸν οἰσϑὰ ἔϑος ἔν ταῖς πολυανϑρώποις εὐωχίαις γινόμε- 
ψον. καὶ ὁ Κάρανος ἄρξας πότου μικροῖς ἐκπώμασι περι- 

| σοβεῖν ἐχέλευε τοῖς παισίν. ἐπίνομεν οὖν εὐμαρῶς, ὥσπερ 
ἀντίδοτον ἐχ τῆς προτέρας ἀχρατοποσίας λαμβάνοντες. ἐν 
τούτῳ δὲ ὁ γελωτοποιὸς εἰσῆλϑε ἹΜανδρογένης » ἐχείνου 
Στράτωνος τοῦ ᾿Αττικοῦ, ὡς φασιν, ἀπόγονος, χαὶ πολ- 
λοὺς κατέρρηξεν, ἡμῶν γέλωτας" καὶ μετὰ ταῦτα ὠρχεῖτο 
μετὰ τῆς γυναιχὸς ἔτη ἤδη οὔσης ὑπὲρ τὰ ὀγδοήκοντα. καὶ 

τελευταῖαι ἐπεισῆλθϑον ἐπιδορπίαι τράπεζαι, τραᾳγήματά τὶ 
ἐν πλεχτοῖς ἐλεφαντίνοις ἐπεδόϑη πᾶσι χαὶ πλαχοῦντες 

ἕκαστα γένη, Κρητιχῶν καὶ τῶν σῶν, ἑταῖρε «Ζ1υγκεῦ, “Σα- 
ἃ μιαχῶν χαὶ ᾿Δττιχῶν αὐταῖς ταῖς ἰδίαις τῶν πεμμάτων 

ϑήκαις. μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἐξαναστάντες ἀπηλλαττόμεϑα νή- 

φοντὲς νὴ τοὺς ϑεοὺς διὰ τὸν φόβον τοῦ πλούτου ὃν 
ἐλάβομεν. σὺ δὲ μόνον ἐν ᾿ϑήναις μένων εὐδαιμονίζεις 
τὰς Θεοφράστου ϑέσεις ἀχούων, ϑύμα χαὶ εὔζωμα χαὺ 

τοὺς χαλοὺς ἐσθίων στρεπτοὺς, “ΖἜήναια καὶ Χύτρους ϑεω- 
ρῶν. ἡμεῖς δ᾽ ἐκ τοῦ Καράνου δείπνου πλοῦτον ἀντὶ μιε- 

᾿ς ρίδων εὐωχηϑέντες νῦν ζητοῦμεν οὗ μὲν οἰχίας,᾿ οἱ δὲ 
τς ἀγροὺς, οἱ δὲ ἀνδράποδ᾽ ὠνήσασϑαι. “ 

Ὡ 

ἔ 
εῦυ 

190 Ρ. σιβύναις ἈΟ, σικύναις ΒΨ. σιγύναις Τ,. συκίναις Ῥ. 

διαπεπαιρονημένοι Β. ἔναττον ΛΌ, ἔννατον ῬΥ͂. ἕννατον Β.. ἔναοον ἵ,. 
εὐτυχεῖς] εὐτειχείς (οταδ5. γινόμενον] γενόμενον Β. 

᾿ 

ΕῚ 

130 ο. πότου Ὁαβαυβθοπα5. Εἰ τὶ ποτοῦ. ἀχρατοποσίας Τ,. 

ἀκρατοπωσίας ΡΥ. ὠρχεῖτο 1,. ὀρχεῖτο ΡΥ, τραγήματά τ᾽ ἐν] 
᾿ ΩΣ “ ἤ Ἂ . 

τραγήματα τά τ΄ ἐν Β. πλακοῦντες} πλακούντων ϑδομννοῖρ ἢ, 

1830 ἅ. μόνον ὁπι. (. εὐδαιμονίζεις] ἑαυτὸν εὐδαιμονίζεις ἃ - 

5 ΌΠΟΠιι5. ϑύμον καὶ εὔζωμον Ο. καὶ εὐὔζωμον δΧ πιρμιργαηῖβ 

μηθμογαγτς Οαϑαιθυπιι5." «Τήναια} λήνια Ὦ. ἀνδροποδωνήσα-- 
σθαι Β, ἀνδραποδωνήσασϑαι Ῥ. 
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8 θ, δ᾽ ταῦξ᾽; ὦ ἑταῖρε Τιμόχρατες, ἀποβλέπων, τίνι 
συγχρῖναι ἔχεις τῶν “Ἑλληνικῶν δείπνων. τὸ “προκείμενον 
τοῦτο συμπόσιον; ὁπότε χαὶ ᾿Αντιφάνης ὃ ὁ κωμῳδιοποιὸς 
ἐν Οἰνομάῳ ἢ “Πέλοπι διαπαίξζων ἔφη 

Τί δ᾽ ἂν “Ἕλληνες μικροτράπεξοι, : 
φυλλοτρῶγες δράσειαν; ὅπου ͵ 
τέτταρα λήψει χρέω μίχρ᾽ ὀβολοῦ. 
παρὰ δ᾽ ἡμετέροιρ προγόνοισιν ὅλους 

ἕ δ βοῦς ὥπτων, ὗς, ἐλάφους. ἄρνας" 

τὸ τελευταῖον δ᾽ ὁ μάγειρος ὅλον 
τέρας ὀπτήσας, μεγάλῳ βασιλεῖ 
ϑερμὴν παρέϑηκε κάμηλον. 

ὃ “ἀριστοφάνης δ᾽ ἐν ᾿4χαρνεῦσι καὶ αὑτὸς τῶν βαρβάρων 
ἐμφανίζων τὴν μεγαλειότητά φησιν 

Εἰτ᾽ ἐξένιζε, ον ὐνρᾷ ϑ᾽ ἡμῖν ὅλους 

4181 ἐχ κριβάνου βοῦς. Β. καὶ τίς εἶδε πώποτε 

θοὺς χριβανίτας ; τῶν ἀλ αξονευμάτων, 
“1. χαὶ γαὶ μὰ 4 ὄρνιν τριπλάσιον Ἀλυυδμὸν 
παρέϑηπεν ἡμῖν, ὄνομω δ᾽ ἦν αὐτῷ φέναξ. 

“Ἀναξανδρίδης δ᾽ ἐν “Πρωτεσιλάῳ διασύρων τὸ τῶν Ἴφι- 

κράτους γάμων συμπόσιον, ὅτε ἤγετο τὴν Κότυος τοῦ 
Θρᾳχῶν βασιλέως ϑυγατέρα, φησὶ 

7. Κἂν ταῦτα ποιῇς ὥσπερ φράξω ̓ 
λαμπροῖς δείπνοις δεξόμεϑ᾽᾽ ὑμᾶς, 

οὐδὲν ὁμοίοις τοῖς ᾿Ιφιχράτους 

130 6. χωμῳδιοποιὸς Α. κωμῳδοποιὸς ΡΥ͂Τ,, Υ. 2, φυλλοτρῶ-- 
γὲς Τὶ ,, ἀμοίοτίνιις [ἰὐγὲὶβ οἤ ΘΓ αρ]ιὲβ “4 δὲ ΑΟ, φιλοτρῶγες ΒΡΥ, 
Υ. 8. Βουθοθαΐαν λήψη. μίκρ᾽} ἘΛΟΕῚ μικρὰ. Υ. ὃ. ὥπτων, 
σῦς Ἰασοθδίαβ Ρ. 88. Γὺὐθτὶ πτῶσιν. 

1830 ἢ Ὑ. 90. τέρας] τέτταρας Β, αυροᾶά οἐϊαπὶ Οαβδυθοπιβ 5ογῖ- 
Ρέαμῃη ἱπνοπθγδί. ὃ ἀριστοφάνης ΑΒΡ, ὃ οἱ. ὙΤ,. ἘΆχαρ-- 
γνεῦσι] Υ. 89. μεγαλιότητα Ὦ. ἐξέγιζεν Β΄. ϑ᾽ ἡμῖν 

ΒΡ, Τιοροθαύι" δ᾽ ἡμῦν, 
191 ἃ, εἶδε Β, εἶδεν ΡΎΤ,, πώποτε] πωτὲ Β, αὐτῷ φέ- 

ΨαἙ] αὐτῷ οπι. Ρ, ς ᾿ἤἸφικρύτους] ἐφικράτους Β' πἷς οὐ ἐπῆνα, 
Ν. 1. 2. Κἂν ---- δείπνοις οἐ 411ὰ μίανα, π᾿ φυΐθιιβ νυ. 5... ὁπι. Ὁ, 
Ὑ. 1. χκἀνταῦϑα Ῥ. Ψν. 2. δεξόμεϑ᾽ ὙΥαΚοἤ]άι5 ὅν. οΥἵέ, ΠῚ 
Ρ. 89. δέχεϑ᾽ Υ].. δέξεϑ᾽ ΑΒῸΡ εε Οαϑβαυνοηίϊδηὶ. ὑμᾶς] ἡμῶς 
6 «ρυᾷ ΨΠΠΘΡιιπίιηι. Υν. 8. ὁμοίοις Ἰδοουδίι5 Ρ. 89. [6 ρθθὰ- 
(ὰν ὁμοίως. ὁμοίους Ῥ. ᾿Ιφικράτους) ἰφιχράτει Ῥ. Οοπῆ. ν. 31. 
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τοῖς ἐν Θράχῃ" καίτοι φασὶν. 
5 βυβαχκας αὐτὰ γενέσϑαι" 
κατὰ τὴν ἀγορὰν μὲν ὑπεστρῶσϑαι 
στρώμαϑ'᾽ ἁλουργῆ μέχρι τῆς ἄρχτου" 
δειπνεῖν δ᾽ ἄνδρας βουτυροφάγας 
αὐχμηροχόμας μυριοπληϑεῖς" 

10 τοὺς δὲ λέβητας χαλχοῦς εἶναι 
μείζους λάκκων δωδεχαχλίνων" 
αὐτὸν δὲ Κότυν περιεξῶσϑαι: 
ξωμόν τὲ φέρειν ἐν χοὶ χρυσῇ, 
καὶ γευόμενον τῶν χρατήρων 

15 πρότερον μεϑύειν τῶν πινόντων. 
αὐλεῖν δ᾽ αὐτοῖς ᾿Αντιγενείδαν, 
᾿4ργᾶν δ᾽ ἄδειν, καὶ χιϑαρίζειν 
Κηφισόδοτον τὸν ᾿Αχαρνῆϑεν" 
μέλπειν δ᾽ φδαῖς 

90 τοτὲ μὲν “Σπάρτην τὴν εὐρύχορον, 
τοτὲ δ᾽ αὖ Θήβας τὰς ἑπταπύλους 

τὰς ἁρμονίας μεταβάλλειν. 
φερνάς τε λαβεῖν δύο μὲν ξανϑῶν 
ἵππων ἀγέλας, αἰγῶν τ᾽ ἀγέλην; 

Υ. 4. καίτοι] καὶ τοῖς ΒΡ. φασὶν Ἀ. φασὶ ΡΥ͂ΊΙ,. 

131 ". Ν. 8. γοοσοπιὶ οοΥγπρέδμῃ βύβαχας Ῥγδοραϊέ Α, βυβακάλους 
ΒΌΡΘ. φιλοχάλως Ὑ1,. δθηδ5 ὙΘθΟσπὶ Πΐο ἔπῖ5886. υἱάθέισ, πάνυ 
χαὺ χαλὰ ταῦτα γενέσθαι. Ψ, 6. μὲν ἀγορὰν Β. Υ. 7. στρύ-- 
μαϑ' ἁλουργῆ ΜΝ ΑΚ οΠοΙἅπ5 οὐ Βομνν οι, Πρ} στρώματα μὲν ἅλουργὰ. 

Υ. 8. βουτυροφάγους Υἱἷν ᾿ἀροΐι5 ἴπ ἘΔΙΠθΙΓΡ Βονίουν ἴαβο. 
Ὕ. Ρ. 191. βουτυροφάγας Ὠοθγᾶρυ5 ἴῃ Αρρεπά. δὰ Αγιβίορμαπ. ρΡ. 
(130). βούτυρον φασ᾽ Υ1,. βούτυρον φασὶν ΑΒΡ. Ψοτγᾶπι βογρέαγαμα 
ταΐγαπὶ 656 πο Τοϑέϊξιιϊ5βθ Οαβδυθοπιπὶ οἰΐὰ9 ἢδ6ο ἀπηποίδέϊο 65 
ν; ΕἸ]απββῖηιθ ργοῦα 68ὲ ἰοοίϊο εαϊία. Τῆγαραβ ρμοεία γαεῖξ ὃ πεῖν το ἶ α- 
8.058, οἰηὶ πὶ ΟὙαθοΐα υἱχ διείμτὲ αἄλιις 6886ὲ εἰϑὲι8 σοσπῖμιβ, τ ἄοοο- 
πιι8. αἰϊυὶ (Δ Χ, 447 ἃ.).““ Υ. 9. μυριοπλήϑεις Ῥ, Υ. 12. 
κότυν Ρ],. χόττυν Ο. χότην Ψ, 13. Ευπέαξμίαβ ν. 1835, 20. 
εἐ ῬΆΣΘΠΙΟ ἰπ χοεύς, χοὶ χρυσεῖ Β. Ὑ, 10. ᾿Αντιγενείδαν ϑομνγεῖρῃ. 

ΕἸ ΛΌΓΙ ἀντιγενίδαν. 

131 ς, Υ΄. 19. μέλπειν] πέμπειν ΒΡ, Υ. 20. εὐρύχωρον Ῥ οἐ 
δρ᾽ἕοπιθ ἨΘβΟΠ 6111. Ψ. 22. οπι. Ὁ. τὰς ἁρμονίας ἀἀά. ΡΓ,. 9πὶ. 
γ. Υ, 23. φρένας Β. ν. 24. ἀγέλας Ὑ]., ἀγέλην ΑΒΡ, 
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95 χρυσοῦν τὲ σάχος, Ὁ: 

Ξ «- φιάλην τε λεπαστὴν. ὝΝ 

χιόνος τε πρύχουν, χέγχρων τὲ χύτραν, 
βολβῶν τε σιρὸν δωδεχάπηχυν, 

᾿ καὶ πουλυπόδων ἑκατόμβην. Ὁ» - 
80 ταῦτα μὲμ οὕτως φασὶ ποιῆσαι 

Κότυν ἐν Θρῴκῃ, γάμον ᾿ἱφικράτει. 

τούτων δ᾽ ἔσται πολὺ σεμνότερον 
καὶ λαμπρότερον παρὰ δεσποσύνοις 
τοῖς ἡμετέροις. τί γὰρ ἐχλείπει 

85 δόμος “Ἰμέτερος ποίων ἀγαϑῶνς 
οὐ σμύρνης χαὶ “Συρίας. οδμαὶ 

λιβάνου τὲ πνοαὶ, τερενοχρῶτες 
μαζῶν ὄψεις, ἄρτων, ἀμύλων, 
πουλυποδείων, χολίχων. δημοῦ, 

40 φυσχῶν, ζωμοῦ, τεύτλων, ϑοίων . 

λεχίϑου, σχορόδων, ἀφύης, σχόμβρων, 

ἐνϑθρυμματίδων, πτισάνης. ἀϑάρης, 
κυάμων, λαϑύρων, ὥχρων; δολίχων, 

μέλιτος, τυροῦ, χορίων, πυρῶν, 
45 χαρύων, χόνδρου. χάραβοι ὀπτοὶ, 

τευϑίδες ὀπταὶ, χεστρεὺς ἑφϑὸς, 
σηπίαι ἑφϑαὶ, μύραιν᾽ ἑφϑὴ, 

χωβιοὶ ἑρϑοὶ, ϑυννίδες ὀπταὶ, 

φυκίδες ἑφϑαὶ, βάτραχοι, πέρκαι, 
50 συνόδοντες, ὄνοι, βατίδες, ψῆτται, 

αἰγῶν τ΄ (τιλ]ῖπὶ δ᾽) ἀγέλην ἀἀάιϊιία ὁἐχ ΑΟ. οπι. ΡΥΤ,, ν. 20. 
Ἰπάϊοανι Ἰασαμδπι. φιάλη» φίλην ΑΡ. φιάλην τε λεπαστὴν χιόνος τὲ 
πρόχουν δἰία!ε ἘΠπιδέδίῖι5 Ρ. 1895, 21. δὲ ῬΊΏΠΠΘπιο ἴπ χοεύς. 

Ψ. 27, κέγχρων) κέρχνων ΑΡ, Ψ. 28. δωδεκάπηχεων Ὁ. ν. 29. 

ΓΑΡΥῚ πολυπόδων. Οοτγοχὶέ δομυνοῖρῃ. γ΄. 80. ποιεῖσϑαι Β. 

131 ἃ. Ψ. 36. χαὲὶ οπι. Ο δὲ ορίζοπιθ ΤΟ βο ἢ 611, Ηος αυϊ ΡιῸ- 
Ῥαΐ, αὐ ρῥγοθανῖέ Οαβαυθοπιβ, οὐχὲ σμύρνης Βουίθοτα ἀθθ  Ό1. 

Ὑ. 37. ποῖαι ΒΡΨ. πνοῖαν 1Τ,.᾿ πνοιαὶ ϑοθννοΙΘἢ. 6ΡῸ πνοα ΥΨ'. 99. 
πουλυποδείων ομνν οἰΡἢ., πολυποδείων ΡΥ͂Τ,. πολυποδίων ΒΟ. χολί- 

χων} κολλίχων Β6, ν. 48. ὥχρων Ο οὲ (ἀδδυθοπιιβ. ὠχρῶν ΡΤ. 

Υ. 44. πυρῶν] πυῶν γνο] πυοῦ ϑομνεῖρῖ. δα ΨΗ. γν. 911 ἀ. 
Υ. 48. ὀπταὶ) ἑφϑαὶ Ὁ. 
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γαλεὸς, κόχχυξ : ϑρίσσαι, γάρχαι: 
ὀίνης τεμάχη, σχαδόνες, βότρυες. ; 

σῦκα, πλαχοῦντες; μῆλα, χράγειαι 

δόαι, ἕρπυλλος, μήκων, ἀχράδες, 

δ χγῆχος, ἐλᾶαι; στέμφυλ᾽ Ἶ ἄμητες, 

πράσα; γήτειον, κρόμμυα, φυστὴ; 
βολβοὶ, καυλοὺ, σίλφιον, ὕξος, 

μάραϑ'᾽᾽; φὰἁ, φακῆ, τέττιγες, ὑποὶ, 
κάρδαμα, σήσαμα, κήρυχες, ἅλες, 

60 πίνναι, λέπάδες, μύες, ὄστρεια, 
κτένες, ὄρχύγες" καὶ πρὸς τούτοις 

ὀρνιϑαρίων ἀφάτων πλῆϑος, 
γνηττῶν, φαττῶν" χῆνες, στρουϑοὶ, 
κίχλαι » χκόρυδοι, χίτται, κύκνοι; 

65 πελεχὰν, κίγκλοι, γέρανος τουδὲ 
τοῦ χάσχοντος διπτειναμένη 
διὰ τοῦ πρωχτοῦ καὶ τῶν πλευρῶν 
διακόψειεν τὸ μέτωπον, 
οἶνοι δέ σοι, λευχὸς, 

0 γλυχὺς, αὐϑιγενὴς, ἡδὺς χαπνγίας. 

8. “Ζυγχεὺς δ᾽ ἐν Κενταύρῳ διαπαίζων τὰ ᾿Ζττικὰ δεῖ- 
πνὰ φησι 

ΜΜάγειρ᾽, ὃ ϑύων ἐστὶν ὃ δειπνίζων τ΄ ἐμὲ 
“Ῥόδιος, ἐγὼ δ᾽ ὃ κεχλημένος Περίνϑιος. 

191 6, Ψ, 52. ῥίνης Βομυνοῖ ἢ. ῥείνης Ψ1,, ῥήνης ῬΕ ΦΦΓΨ. 54. 

Βουθοθδέαγ. ὁοα. ἕρπυλλος 1,. ἕρπυλλοι ΡΥ. μήκων δα, 1,. οπἱιν 

Ρν. Ψ. 85. ἐλαίαν ῬᾺ, ΥΨ'. 506. πράσα Βομννοῖβ. πρασὰ ΡΥΙ,. 
 γήτειον] 1,6» θαΐαν γήτεια. κρόμια Β. ᾿ φυστὴ] ϑοτῖ- 

Ῥοθαίαν φύστη. Ἐρο Ηθτοάϊαπαπι Ῥθιμόκ: γἱά. 5680]. δὰ ΑΥδέορῃ. 
Ψε8ρ. 608. Υ. ὅ8. βαυ δι » φὰ Α. ἀροῦθθα ΒΡΨ. μάραϑρον 1,. 

φακὴ] φάγος Β. φαχὴ Ρ. βέετιγερ., ὁποὶ Μοϊηποκίαβ δά Επ- 
ῬΒονῖοπ. Ὁ. 84. Τιδροθδέι τέ ἔστιγες ὀπτοί. ν. 60. μύες, ὄστρεια 
Ἐτγξαγαεῖα5 ᾿. 450. 111 μιῦες ὄστρεω. μῦς, ὄστρεια ϑοιννοῖρ ἢ. 

Μ. 61. ὅρκυνες Ρ, Νν, 02. ἀφάτων] ἄφατον ϑ'οιννο ρα. 

191 ἔν. 08. κίγκλοι ΡΙ,. κίγηλοι Υ, τουδὺ ΝίΘΙποΙκῖι5 δὰ 
Ἑσρμουΐοπ. Ρ. 8. Το θθαΐαγ τουτουὶ. τουτὲ ΑΡ, Υ. 60. δια- 
τινομένου Β. ν΄. 68. διακόψειεν ΑΒΡ, διακόψειε ΟΥ̓́Τ,. διακόψει, 
ἂν ὨΘΒ010. (15 ἀρ Μεϊποϊείαπι δα Ἐπ ρμουίοη. Ρ. 88. Υ. 609. 
οἶνον ΑΟΡ, οἶνος ΨΙ,. οἶνος δ᾽ ἔσται λευκὸς, μαλακὸς ᾿δοοθδῖι5 Ρ. 90. 

Β 
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οὐδέτερος ἡμῶν “ἥδεται τοῖς ᾿Αττιχοῖς, ᾿ 
δείπνοις. ἀηδία γάρ ἐστιν ᾿Αττικὴ, 

132 5. ὥσπερ ξενικχή, παρέϑηχε πίναχα γὰρ μέγαν, 
ἔχοντα μιχροὺς πέντε πινακίσκους ἐν οἷ, 
τούτων ὁ μὲν ἔχει σχόροδον, ὃ δ᾽ ἐχίνους δύο, 
ὃ δὲ ϑρυμματίδα γλυχεῖαν, ὃ δὲ χύγχας δέχα, 
ὁ δ᾽ ἀντακαίου μιχρόν. ἐν ὅσῳ δ᾽ ἐσϑίω, 
ἕτερος ἐχεῖν᾽, ἐν ὕσῳ δ᾽ ἐκεῖνος. τοῦτ᾽ ἐγὼ 

ἠφάνισα. βούλομαι δέ γ᾽ . ὦ ᾿βέλτιστε σὺ, 
καχε ἴνο χαὶ τοῦτ᾽ ̓ ἀλλ᾽ ἀδύνατα βούλομαι" 

Ρ οὔτε στόματα γὰρ οὔτε χείλη πέντ᾽ "ἔχω. 
ὄψιν μὲν οὖν ἔχει τὰ τοιαῦτα ποικίλην, 

15 ἀλλ᾽ οὐδέν ἐστι τοῦτο πρὸς τὴν γαστέρα: 
κατέπλησα γὰρ τὸ χεῖλος, οὐκ ἐνέπλησω δέ. 

τί οὖν ἔχεις; Β. ὄστρεια πολλά. «4. πίνακά μοι 
τούτων παραϑήσεις αὐτὸν ἐξ ἑαυτοῦ μέγαν. 
ἔχεις ἐχίνους; ΜΒ. ἕτερος ἔσται σοι πίναξ" 

90 αὐτὸς γὰρ αὐτὸν ἐπριάμην ὀχτὼ ὀβολῶν. 
«Α. ὀψάριον αὐτὸ τοῦτο παραϑήσεις μόνον, 
ἵνα ταὐτὰ πάντες, μὴ τὸ μὲν ἐγὼ » τὸ δ᾽ ἕτε ἑρος. 

ο Δρομέας δ᾽ -ὁ παράσιτος ἐρωτήσαντός τινος. αὐτὸν, ὥς 
φησιν ὃ Δελφὸς Ἡγήσανδρος, πότερον ἐν ἄστει γίνεται 
βελτίω δεῖπνα ἢ ἐν Χαλκίδι, Τὸ προοίμιον, ὃ εἶπε, τῶν ἕν 

“Χαλκίδι δείπνων γχαριέστερον εἶναι τῆς ἐν ἄστει παρα- 

σχευῆς" τὸ πλῆϑος τῶν ὑστρέων καὶ τὴν ποικιλίαν προοί-- 
μιον εἰπὼν δείπνου. 

᾿ ᾿ 
9. Δίφιλος δ᾽ ἐν ᾿ΑΙπολιπούσῃ μάγειρόν τινα παρά- 

1 Θ 

Τυγποοῖ ν. 8. ἡμῶν] ἡμῶν δ' Υ. 4. ἀηδία] εὐηδία Ο. 
132 ἃ, . 0. οἵ] ᾿μορεοραίαν ᾧ. Υ΄. 9. ἀνταχκαῖον 410 κ6-- 

πατία5 αὦ Ἡδτγοάοί ΓΨ', δ8. Ψ. 11. βούλομαι δέ γ᾽, ὦ βέλτιστε 
σὺ, κἀκεῖνο ϑομνν οἶσ. Γὐθνὶ βούλομαι δ᾽ ἐγὼ βέλτιστε συγκαμεῖν. βού-- 
λομαν δέ γ᾽, ὦ βέλτιστε σὺ, καὶ τοῦτο χάπτειν " ἀλλ᾽ --- Ῥογβοπὺβ ἵπ᾿ 

ἈΑάνογβανϑ Ρ. 294. Ὑ. 12. τοῦτο ἀλλ᾽ ΑΒΌΡ, τοῦτό γ᾽ ἀλλ᾽. 
Ψ.. ἀλλ᾽ --- ἔχω δἰξυμε ἘΣ αϑέδιῃϊα5 Ρ. 261. οχίγ, 

132 ". Ψ. 14. οὖν δοσοβϑὶέ χ Ὁ. Ψ. 15. δουιδουδίαγ οὔ- 

ϑέν. τοῦτο] τούτων Β, ΥΨ. 17. ὄστρεια] ὄστρεα Β. ν. 19. 

πίνα ] πίνακας Β. Υ. 20. 21]. οπι. Ὁ. ψν, 20. γὰρ ΨὩ. δ᾽, 
ΑΒΡ, ὙὝ. 22. ταῦτα Ρ. μὴ οπι. Ρ. 

182 ο.. πότερον ἐν ἄστει] ἕν ὁπι. Ῥ. παρασκευῆς) διασκευῆς Ὁ 
δἔ δρἰέοπιθ ΗΟ Θβο 6111. ἀπολιπούσῃ Β.. ἀπολειπούσῃ ΕΎΤΩ. 



τ γων ποιεῖ τάδε λέγοντα ᾿ 
“Πόσοι τὸ πλῆϑός εἴσιν οἱ χεχλημένοι 

ᾷ εἰς τοὺς γάμους ξ βέλτιστε, χαὶ πότερ᾽ ᾿Αετιχοὶ 
ἅπαντες "ἜὮ κάκ τοὐμπορίου τινές; Β. τί δαὶ 

« τοῦτ᾽ ἔστι πρὸς σὲ τὸν μάγειρον; «4. τῆς τέχνης 
5 ἡγεμονία τίς ἐστιν αὐτῆς, ὦ ὦ πάτερ, 

τὸ τῶν ἐδομένων τὰ στόματα προειδέναι. 
οἷον ἹΡοδίους κέχληχας" εἰσιοῦσι δὸς 
εὐθὺς ἀπὸ ϑερμοῦ τὴν μεγάλην αὐτοῖς σπάσαι 
ἀποζέσας σίλουρον ἢ λεβίαν, ἐφ᾽ ᾧ 

10 χαριεῖ πολὺ μιᾶλλον ἢ μυρίνην “προσεγχέας. 
᾿ς Β. ἀστεῖον ὃ σιλουρισμός. «4. ἂν Βυζαντίους, 

ἀἁψινϑίῳ σπόδησον ὅσα ἢ ἂν παρατιϑῆς, 
κάϑαλα ποιήσας πᾶντα κἀσκοροδισμένα. 
διὰ γὰρ τὸ πλῆϑος τῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἰχϑύων 

15 πάντες βλιχανώδεις εἰσὲ χαὶ μεστοὺ λάπης. 
Μένανδρος δ᾽ ἐν Τροφωνίῳ 

Ξένου τὸ δεῖπνόν ἐστιν ὑποδοχῆς. Β. τίνος ; 
ποδαποῦ; διαφέρει τῷ μαγείρῳ τοῦτο γάρ" 
οἷον τὰ νησιωτιχὰ ταυτὶ ξεγύδρια 

ἐν προσφάτοις ἰχϑυδίοις τεϑραμμένα 
ἔ 5. καὶ παντοδαποῖς, τοῖς ἁλμίοις μὲν οὐ πάνυ 

ἁλίσκετ᾽, ἀλλ᾽ οὕτως παρέργως ἅπτεται" 

Ϊ 

β 2 801 

132 ἃ, Υ. 3. ἅπαντες οπι, Ρ. τοῦ "μπορίου ϑοιννοῖρι. τοῦ 
ἐμπορείου ΑΒ, τοῦ εἰμπορίου ὙΠ., τοῦ ᾿μπορείου Ῥ. δαὶ Α. δὲ 
ΡΥΙ,. Ψ. 8. εὐθὺς] αὐτοῖς εὐθὺς Β μιεγάλην σπᾶσαι Β.. 

ΝΥ. 9. ἀποζέσας) ἀποζεύξας Ὁ, λεσβίαν Β. Υ. 10. χα- 

0 
ρεεῦ ΑΡ, χαριῇ ὙΠ. μυρρίνην Ο, μυρίνην Β. 

132 6. Υ. 12, σπόδησον)] Τιοσοθαίαν σφοΐῳ δεῦσον. σφοιη ΑΒ. 
σφοΐῳ ῬΥ͂Τ,. οπι. Ὁ. δεῦσον Ψ1.. δεῖξον ΟΡ, ὅσα γ᾽ ἄν παρατιϑῇς 
Ὀαβαῦθοπα5. ὅσ᾽ (ὅς Ρ) ἄγαν παρατίϑης ΡΥΤΙΣ Ψ. 13. ποιήσας 

ΜεϊμοἸα5. ποιῆσαν ΑΒΡ, ποίησαι Υ΄. ποίησον ([,. κάσχορ --- Ἴ 
ἘΑΡΓῚ χαὶ ἔσχορ ---. Υ. 18. βλιχανώδεις] βλιχώδεις Ὀαδδυθοπτιβ. 

λάπης ϑομυνοῖσῃ. δάἀϊέϊο. λαπῆς ΡΥΤ,. Μοπδ Πα. συ Γβ5 
οἷ. (Ὁ. 2Ιένανδρος)] Ῥι 1600. Υ, 3. τὰ ατοίία5 ἴῃ Εχορι- 

νᾶ5. Ρ. 745. ΕἸ τὰ μὲν. } 

132 ΓΓΡ 0. Τιρθει ἀλέσχεται. 
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τὰς δ᾽ ὀνθυλεύσεις καὶ τὰ κεχαρυχευμένα. 
μᾶλλον προσεδέξατ᾽ Ἵ ᾿Αρχαδικὸς τοὐναντίον 
ἀϑάλαττος ἐν τοῖς λοπαδίοις ἁλίσχεται" 

10 ᾿Ιωνικὸς πλούταξ, ὑποστάσεις ποιῶ, 
κάνδαυλον, ὑποβινητιῶντα βρώματα. 
10. ᾿ἐχρῶντο γὰρ οἱ παλαιοὶ καὶ τοῖς εἰς ἀναστόμω- 

1838 σιν βρώμασιν, ὥσπερ ταῖς ἁλμάσιν ἐλάαις, εἷς κολυμβά- 
δας χαλ οὔσιν. ᾿.Αριστοφάνης γοῦν ἐν Τήρᾳ φησὶν δὰ 
πρεσβῦτα, πότερα φιλεῖς τὰς δρυπεπεῖς ἑταίρας, ἢ τὰς 
ὑποπαρϑένους ἀλμάδας ὡς ἐλάας μκλ κι Φιλήμων δ᾽, 
ἐν Μετιόντι ἢ Ζωμίῳ 

᾿Ιχϑὺς τί σοι 
ἐφαίνεϑ᾽᾽ ἑφϑύός; 8. μικρὸς ἣν" ἀχκήχοας; 
ἁλμη τὲ λευχὴ καὶ παχεῖ, ὑπερβολῇ, 

υ χοὐχὶ λοπάδος προσώξεν οὐδ᾽ ἡδυσμάτων. 
ἐβόων ἅπαντες ὡς ἀγαϑὴν ἅλμην ποιεῖς. 

ἤσϑιον δὲ καὶ τέττιγας καὶ χερχώπας ἀναστομώσεως χάριν. 
᾿Αριστοφάνης “Αναγύρῳ 

“Πρὸς ϑεῶν, ἔραμαι τέἕττιγα φαγεῖν 
χαὶ χερκώπην ᾿ϑηρευσαμένη 
χαλάμῳ λεπτῷ. 

Υ. 7. κεκαρυχευμένα Ῥ Νουθοθαξαν κεχαρυχκευκένα. οπὶ βου Βα πὶ 
γηοᾶθππι δὰπέ ατιϊ Ργο πὲ, υϑ πεῖ σγαπιηδέϊοιις ΒΟΚΚουὶ Ρ. 1380. 

Υ. 8. προσεδέξατ᾽ " ̓Αρκαδικὸς Βεοπεϊοῖαβ. προσεδέξατ᾽ χεται ἀρκαδιχὸς 

ΑΒ. προσεδέξατο χέται ἀρχαδικὸς Ρ. προσεδέξατ᾽ εἰ δέ τις ἔρχεται ἄρχα-- 
δικὸς Υ1.. Υ. 9. ἀϑάλαττος) δοτθεθαξιν ἀϑάλασσος. ἐν) ὧν 

ΜΙΟΙΏ ΘΟ Κἴὰ5, 51 ααϊὰ πιυξαηά πηι 51. γ. 10. 11. ΧΙ. Ρ. 517 ἃ. 

Υ. 10. ποιῶ (ογναῦβ. 1011 ποιῶν. Ψ. 11. χκάνδαυλον 1. δὁχ 
517. χάναυλον ΑΒΡ, χἄναυλον Υ. ὑποβεινητιῶντα Ἀ. ὑποβεινητιῶν 
τὰ ΒΡ. ' 

138 ἃ. ἐλάαις] ἐλαίαις Ῥ, πότερα] πότερον Β, δουπεπεῖς 
Υ. δουπετεῖς ὈΡΙ,. ῬΕΠΘΙΙΟἢἶβ γὙϑυβαβ οὴϊ. Ὁ, Φιλήμων 
Ῥ 80. ν. 1. ἰχϑὺς τί σοι Β. ἐχϑὺς τις σοὶ Ὑ71.. ἰχϑὺῦς τίς σοι Ῥ. 

Υ. 2. μικρὸς} μιαρὸς Βοπεϊ εἶα. Υ. 3. παχεῖς Β. παχείᾳς Ῥ᾿ 
133 "ΟῪ. ὃ. ἐβόων ΑΒ. ἐβόων δ᾽ ΜΙοϊποϊκίιυπ. ἐβόουν ΡΎΤ,. 

ἤσϑιον ἈῸ. εἴσϑιον μλῤ περκώπας Ος, χέρκωπας ΡΥΙ,. 

ἐρᾷ Α. ἐρᾷ Ῥ. ἐρᾷς ΟΥ̓́Τ,. ἔραμαι Ῥογβοπαβ. Ἐπυρί 65 ΕΠ ΡΡΟ}. γ, 219. 

πρὸς ϑεῶν, ἔραμαι κυσὲ ϑωΐξαι 
᾿ " - ν τω 

Ὁ νύκτα παρὰ χαίτην ξανϑὴν ὄζψαι --.- 
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ἔστε δ᾽ ἡ χερχώπῃ ᾿ἰὐῶ ὅμοιον. τέττιγε χαὶ τιγονίῳ, ὡς 

“Σπεύσιππος παρίστησιν ἐν τετάρτῳ Ὁμοίων. μνημονεύει 

αὐτῶν ἘΕπίλυχος ἐν Κωραλίσκῳ. ἼἌλεξις ἐν Θράσωνί φῆσι 
“Σοῦ δ᾽ ἐγὼ λαμστέραν 

οὐπώποτ᾽ εἶδον οὔτε χερχώπην, γύναι, 
οὗ χίτταν, οὐχ ἀηδόν᾽, οὔτε τρυγόν᾽, οὐ 
τέττιγα. 

Νικόστρατος, δ᾽ ἐν Ἄβρῳ, 

Πίναξ ὃ πρῶτος τῶν μεγάλων ἡγήσεταε, 
ἔχων ἐχῖνον, ὠμοτάριχον, κάππαριν, 
ϑρυμματίδα, τέμαχος, βολβὸν ἐν ὑποτρίμματι. 

11. Ὅτι δ᾽ ἤσϑιον διὰ τὴν ἀναστόμωσιν καὺ τὰς δι᾿ 
ὄξους χαὶ νάπυος γογγυλίδας σαφῶς παρίστησι Νίχαν- 
δρος ἕν δευτέρῳ Τεωργιχῶν λέγων οὕτως 

10) ὀγγυλίδος δισσὴ γὰρ ἰδὲ ῥαφάγοιο γενέϑλη, 
μαχρή τε στιφρή Τὸ φαείνεται, ἐν πρασιῇσι. 
χαὶ τὰς μέν δ᾽ αὕηνον ἀποπλύνας βορέῃσι, 
προσφιλέας χειμῶνι χαὶ οἰχουροῖσίν ἀεργοῖς " 

5 ϑερμοῖς δ᾽ ἐκμανϑεῖσαι ἀναζώουσ᾽ ὑδάτεσσι. 

τμῆγε δὲ γογγυλίδος ῥίζας καὶ ἀκαρφέα φλοιὸν 

δ᾽ 71 δὲ καὶ Β τιγονίῳ)] Τιοποθαίαῦ τρυγονίῳ. τριγονίῳ Β εἰ ΕἘὺπ- 

διαΐῃη5 Ρ. 1282, 40. τετάρτῳ ὁῷ Ῥ, ᾿Επίλυκος) ῬΒοεία5 

ἴθχ. Ρ. 592, 11. τιττιγόνιον:. ὅμοιον τέττιγι" ᾿Επίλυκος Κοραλίσχῳ. 

«Κοραλίσχον οἰϊαπὶ ϑδυ!4α5 αἰοἰξ ἴῃ ᾿Επίλυχος. ΥἹἱά. Ρ. 140 ἃ, εἐ αᾶ 
ΧΙΡν. ν. 650 6. ΧΥ. γ. 691 ε. 

133. ο, λαλιστέραν (λαληστέραν Β) αἀᾶ. ΑΒ6Π,, ερίέοπια. Ηοο- 
ΒΌΠ61 δε ἘΠαβέδεμία5. οι. ΡΥ. οὐπώποιν᾽ οὔποτ᾽ Β. οὔτε 
Ῥογβοπιιβ. ἔΑθγῚ δὲ Εἰ υδέαίῃϊα5. οὖ. τρυγόν"] τριγόνα Β. 

ε 
ἅβρᾳ Ῥ. Βουθερδίαν [άβρᾳ. Ψ. 1. ἡγήσεται] ἡγήσαται Ῥ, Ἐοτ- 
ἴλ5856. ἡγήσατο. ἤσϑιον ϑομννοΙβῖι, ϑαϊεῖο. εἴσϑιον ΡΥ͂Τ,. 

123 ἅ. Τίκανδρος] Ἐν. 8. Ρ. 280. ΕΤὰ5 γογβιβ ὁπὶ. Ὁ, 
Ψ. 1. 2.1Χ. ν. 369 «. Ψ. 1. ἐδὲ Βοπποίάοναβ. ΤΑΙ͂ΡΙ ἐδ’ 

ἔχ. δ᾽ ἂχ νοὶ τ΄ ἐκ 369. Υ. 2. φαείνεται ῬῚ, οεἐ 3069. φαίνεται Υ. 

πρασιῇσι] τρασιῆσει 369. Υ. 3. ϑ᾽ εὕὔηνον δοπηρίδοτιι!5. 
ϑανήνον Α. ϑηυχωον Β. ϑαύχων Ῥ, χαύχωσον Υ. χαύκοσον ἵν»... ἴα [ἰυγῖα 
βογίρίεπι ϑαύχωνον τοὶ ϑηυκῶον.“ς“ Οαὐδαῦθοητ5. ἀποπλύνας ὅδε. 

᾿ Βογπαγάθβ ἀρᾷ Βοβθποίάοστιπι δὲ ϑομν εἰς μαθαβοτιιβ, ἀποβλύνας 
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ἦχω καϑηράμενος λεπτουργέας, η)ελίῳ δὲ 
αὑήνας ἐπὶ τυτϑὸν, ὅτ᾽ ἐν ζεστῷ ἀποβάπτων 

Θ ὕδατι δριμείῃ πολέας ἐμβάπτισον ἅλμῃ, 

10 ἄλλοτε δ᾽ αὖ λευχὸν γλεῦχος συστάμνισον ὅξει, 
ἶσον ἴσῳ, τὰς δ᾽ ἐντὸς ἐπιστύψας ἀλὶ κρύψαις. 

πολλά δ᾽ ἀσταφίδας προχέας τριπτῆρι λεήναις 

σπέρματά ᾿ὰ ἐνδάκνοντα σινήπυος. εἶν ἑνὺ δὲ τρὺξ 

ὕξεος, ἰχμάξουσα, χαὶ ὠμοτέρην ἐπὶ χόρσην. 
15 ὥριον ἁλμαίην ἄμυσαι χεχρηόσι δαίτης. 

ε Δίφιλος δ᾽. ἢ “Σώσιππος ἐν ᾿ἀπολιπούσῃ 
Ἔστιν ἔνδον ὄξος ὀξύ σοι. 

ὑπολαμβάνω, παιδάριον, ὀπὸν εἰλήφαμεν. 
ἄριστα τούτοις πάντα πιέσω χαὶ πυχνά. 
ἢ ̓φυλλὰς ἢ δριμεῖα, περιοισϑήσεται" 

5 τῶν πρεσβυτέρων γὰρ ταῦτα τῶν ἡδυσμάτων 
ἀναστομοῖ τάχιστα τασϑητήρια, 

τὸ τὲ νωχαρῶδες χαὶ χατημβλυωμένον 
ἐσχέδασε χἀποίησεν ἡδέως φαγεῖν. 

ΑΒΡΘΨ. ἀποβλήνας ἴ.. Ψ. 7. ἡέλιος “οἱ Β. ἠέλιος δὲ Ρ. 
Ψ. 8. αὑήνας] δουιθοθδία" αὐήνας. 

! 

υ 
133. 6, Ψ. 9. δοιμείῃ ἜΠΗ Βογπαγᾶιιϑ, δριμύα πόλεας Β, δριμείη 

πόλεας Ῥ. δρυμένῃ πόλεας Υ. ἱδρυμένη πόλεας 1.. πολέας] ,» ον ἴα886 

πολλὰς δογϑομάμηι. «ς ΟΠ πο οΥ. ἅλμῃ ἅλμην ΒΡ, ἘΝ: 10: 
ἄλλοτε] ἀλλ᾽ ὅτε Ῥ, γλεῦκος] γλυκεῖ ΑΒΡ. γ. 11, ἐπιστεί-- 
ψας ϑομποίογαβ. Υ. 12. ἀσταφίδας Βεονπαγᾶπ5 ρα δοπηοθιάο- 
Ταμπι. ΓἴΌΎῚ ἀσταφίδος. Ψ. 13. σπέρματά τ᾽] σπάρματ᾽ (510) Β 

σπέρματα ---- σινήπυος ΤΟΡΈΗΣ ΕΧ. νυ. 966 ἃ. σινήπιος Ῥ, εἶν 
ἑνὶ ῬΥΨΤ,, εἰ γ᾽ ἔνι Β. εἴ γ᾽ ἔνν οχ Ὦ αδἰέυα!ε ΨΙΠΟΡΡα πα 8. 
Ὑ. 14. ἐκμάζουσα ῬΙ,. ἐκμείζουσα γ᾽. Ῥοϑβέ πο γϑ Βα πὶ αὐπιϑύτηι ΟἸηΪ- 

5558. υἱδρπέυτ. Ψ. 15. ἄμυσαν ῬΥΙ,, ἄχυσαν Β. ἄρυσαν Οδβδυ- 
Ῥοπιι8. , 

133 ἢ" Δίφιλος] φίλος Β. ἀπολιπούσῃ Β. ἀπολειπούοῃ ῬΥ͂Τ.. 
Ψν 1. ἔνδον Ῥογβοηιβ. ἔν δ᾽ ῬΥΤ.. Ψ. 4. ἡ φυλλὰς ἡ 

ΒΟΔΠΘΟΥ ἴῃ αὐτοί! Πχοουρεβ Ρ. 992. ἢ φυλὰς ἢ ΡΥΠ,, δοιμεία 
1, εὐ Βοδιρον, δοιμὰ ΡΥ, περιοισϑήοεταν ΡΊ,. περισιοσϑήσεται '΄. 
περισεισϑήσεται 0.116 6}. Ὑ. 6. ἀναστομοῖ Α. ἀναστομεῖ. ΡΤ, 

ἀναστομοῦται αἰϊοι οοπ ον δία ογδίϊοπο (. Βονθεθαξαν ταἰσϑη- 

τήρια, Μιὰ, δὰ ὙΠ]. Ρ. 340 ἃ, Ψ. 7. χκατημβλιωμένον Ἐ. κατημ- 
βλυμμένον Ὁ. ᾿ 
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84 2. "άλεξις δ᾽ ἐν Ταραντίνοις ἐν τοῖς συμποσίοις φησὶ 
τοὺς ἐδ καὶ ὀρχεῖσθαι ὑποπιόντας 

, ᾿ Τοῦτο γὰρ νῦν ἔστι σοι 

ἐν ταῖς ϑήναις ταῖς καλαῖς ἐπιχώριον" 
ἅπαντες ὀρχοῦντ᾽ εὐϑὺς, ἂν οἴνου μόνον 

ὀσμὴν ἴδωσι. Β. συμφορὰν λέγεις ἄρ᾽ ἄν. 
5..4.. φαίης ἂν. εἰς. συμπόσιον εἰσελϑὼν ἃ ἄφνω. 

καὶ τοῖς μὲν ἀγενείοις ἴσως ἔπεστί τις 
τς χάρις" ἀλλ ἐπὰν δὴ τὸν γύητα Θεόδοτον, 

2) τὸν παραμασύντην ἴδω τὸν ἀνόσιον 
Ὁ βαυκιζόμενον τὰ λευκά τ΄ ἀναβάλλονθ᾽ ἅμα, 

10 ἥδιστον ἀναπήξαιμι ἂν αὑτὸν ἐπὶ τοῦ ξύλου λαβών. 

μήποτε. δὲ καὺ ᾿Αντιφάνης ἐ ἐν Καρσὶ κατὰ τὸ ̓πττιχὸν ἔϑος 

τῆς ὀρχήσεως κωμῳδεῖ τινα τῶν σοφῶν ὡς παρὰ δεῖσενον 

ὀρχούμενον λέγων οὕτως 

Οὐχ ὁρᾷς ὀρχούμενον 
ταῖς χερσὶ τὸν βάκηλον; οὐδ᾽ αἰσχύνεται 
ὁ τὸν “Πράκλειτον πᾶσιν ἐξηγούμενος, 

ὃ τὴν Θεοδέχτου μόνος ἀνευρηχὼς τέχνην, 
Ὁ ὃ τὰ κεφάλαια, συγγράφων Εὐριπίδῃ. 

τούτοις οὐδ᾽ ἀναρμόστως ἂν τις ἐπενέγχαι τὰ ᾿Ερίφῳ τῷ 

κωμιχῷ ἐν «ἰόλῳ εἰρημένα τάδε 

«“όγος. γάρ. ἐστ᾽ ἀρχαῖος οὐ κακῶς ἔχων". 
οἰγον. λέγουσι τοὺς γέροντας, ὦ πάτερ, 
πείϑειν χορεύειν οὐ ϑέλοντας. 

134 ἃ. Υ. 1. νῦν ἔστι σοι] ἔστί σον νἵν Β' ὟΥ͂. ὃ. εὐθὺς ΟἿ᾽ 
δὲ δρίζοπιο ΤΠ ΘΒ 6 ἢ 6111, εὐθέως ΑΒ, Ψ. 4. ἴδωσιν] ἴσχωσιν Ὁ, 
συμφορὰν σέ γ᾽ εἰσορᾶν φαίης ἂν ἙΟαϑαῦθοπι8. Θοά' ᾿θΐο ὁ πα σὴθ 
οοηβοααὶ ΠΙοοθαΐ, 8. συμφορὰν λέγεις ὁρᾶν, “Α. φαίης ἂν ---, 

Ὑ- δ, φαίης ᾿δτὶ ΒΟΥ ΡΕΪ ὁπιπθ8. φαίνης ὙΤ7. ἐλϑὼν Β. Υ. Ὁ; 

τις] τίς σον ΑΒ. τις ᾿ σοὶ Ῥ. Ψ, 8. πεέραμακούντην Ὀτή,᾿ δἴιπὶ ]18- 

ουηδ Ὁ. ἴδω. Οἷ., ἐδὼν ΑΒΡΥ. 

.., 134". Ψ. 9, οπι.. Θρ᾿ἐοπιθ. βαυκιζόμενον (ἀδαι]οπῖι5, ΓΒ νὶ 
᾿ς καυκιζόμενον. τὰ λευχά τ᾽ ἄναβάλλονϑ᾽ ἸαροΌΒ᾽α5. Ρ. 98. Τδυῖ 

τὰ λευχὰ τὸν ἄβαλλον 9᾽, Ὑ. 10. ἥδιστον ὁπ. δριξοηιθ. 
᾿ς ἐπὶ τοῦ. ξύλου λαβὼν πον! νοῦβα8. ἰμἰεαμι 6886. γἱάθπέυν, Ἀπίὶ- 

Ῥιαπὶς γ. 2. οὐδ᾽] οὐκ Β. ἐν 

.1384 ς, Ψ. 2. οἶνον, 1... οἷον ἐπ ψμυο Ὑ. ̓ϑν μοῦ γυλεημο οὐκ 
ἐδθ νας Ἐπιδέδε τα 5 Ρ.- 1770, ΠΝ ἃ «ον Ὁ. τον 61. 0. 

ΛΔΥΒΕΝΑΚΙΒ, ἰς 0 
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"Ἄλεξις δ᾽ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ἸΙσοστάσιόν φησιν 
᾿Απὸ συμβολῶν ἔπινον ὀρχεῖσϑαι μόνον 
βλέποντες, ἄλλο δ᾽ οὐδέν" ὄψων ὀνόματα 
καὶ σιτίων ἔχοντες, ὄψων, χάραβος 

χαὶ χωβιὸς, σεμίδαλις. 

18. ᾿4ττικὸν δὲ δεῖπνον οὐκ ἀχαρίστως διαγράφει Μα- 
τρῶν ὃ παρῳδὸς, ὕπερ διὰ τὸ σπάνιον οὐχ ἂν ὀχνήσαιμει 
ὑμῖν, ἄνδρες φίλοι, ὃ Πλούταρχος ἕφη, ἀπομνημονεῦσαι 

Δεῖπνα μον ἔννεπε Μοῦσα πολύτροφα χαὶ μάλα πολλὰ, 
ἃ Ξενοχλῆς ῥήτωρ ἐν ᾿ϑήναις δείπνισεν ἡμᾶς " 

ἤλϑον γὰρ κἀκεῖσε, πολὺς δέ μοι ἕσπετο λιμός. 
οὗ δὴ καλλίστους ἄρτους ἴδον ἠδὲ μεγίστους, 

. δ'λευχοτέρους χιόνος, ἔσϑειν δ᾽ ἀμύλοισιν ὁμοίους" 
τάων καὶ Βορέης ἠράσσατο πεσσομενάων. 
αὐτὸς δὲ Ξενοκλῆς ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν, 
στῇ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾿ οὐδὸν ἰών. σχεδόϑεν δέ οἱ ἣν παράσιτος 
Χαιρεφόων, πεινῶντι ; λάρῳ ὄρνιϑε ἐοιχὼς, 

10 νήστης, ἀλλοτρίων εὖ εἰδὼς δειπνοσυνάων. 

τῷ δὲ, μάγειροι μὲν φόρεον πλῆσάν τὲ τραπέζας, 
οἷς ἐπιτετράφαται μέγας οὐρανὸς ὁπτανιάων, 

. ἡμὲν ἐπισπεῦσαι δείπνου χρόνον ἠδ᾽ ἀναμεῖναι. 
ἔνϑ᾽ ἄλλοι πάντες λαχάνοις ἐπὲ χεῖρας ἴαλλον: . 

15 ἀλλ᾿ ἐγὼ οὐ πιϑόμην, ἀλλ ἤσϑιον εἴδατα. πάντα, 
485 βολ βοὺς ἀσπάραγόν τὲ χαὶ ὄστρεα μυελόεντα, 

ὠμοτάριχον ἐῶν χαίρειν, Φοινέκιον ὄψον. 

ΑΙΘχ ἀ 15, νοῦβὰβ πὶ. ᾿ 

134 4, Ν. 3. ὄψων ΔΠΡ. ὄψον ΨΙ,... ο Υ̓͂, 4. σεμίδαλις) Τ,656- 
Βαΐαν καὶ. σεμίδαλις. Μαίχοπὶϑ ἘΕΡΝ ΔΉΡΟς Ῥατοάογαπι ἔγαριηθπέα 
Γοσορῖς Ἡ, δέορμπαπυβ Ρ. 111, (α4 οαἱσθῖι Ἠοπιοῦὶ οἵ Ηδβίοαϊ οοῖ- 
ἐὰπλϊηἶβ ἃ. 1573. 661|}) δὲ ἴῃ Αμπαϊρθοία Βιτιποκίτβ᾽ γο]. Π, Ρ. 248. 

ΜΟῚ. Ἐυδέαξϊα5.». 1382, 61. Ψ..2. δείπνησεν Β΄. «.- 

134 6. Υ. ὃ. ἐσθίειν ΑΒΟΡ, Υ. 0. πεσσομενάων ΒΟΡ, πετ- 
τομενάων Υ. πεπτομενάων ἕὰ πέττων οαϊ(απι᾿" Υ. 108. - γ: 8.9. 
Ἐπ. 105. ' : 

134 ΕΕΙΎ. 10. νήστῆς] νῆστις Ὁ οὐ Ἐπβέδεῃ 5 ν»- 1282, 62. 
Ὑ. 12. ἐπιτετράζαταν πιδιπογίαδ ΘΥΤΌΤ ΘΧΊΠ]. β, 25:62. ζᾧ λαοί τ᾽ ἐπι- 
τετράφαται) ΠΠδέα πὶ υἱ θέαν. ϑομνεἶδ, ἐπιτέτραπται ΘΧ 1. ε, 750. 
ϑ, 394. τῆς ἐπυξέτράπτιά μιέγας αὐῤαδδᾷ Οὐλυμπός, τὲς ὁπανιάων Β.. 

νὴ, ἤσϑιον Ὁ. εἴσϑιον ΡΥ ΟΥτὶ ἃ ἃ ς ΠῚ" 
«} 
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αὐτὰρ ἐχίνους ῥῖψα χαρηχομόωντας. ἀκάνϑαις" 
οἱ δὲ κυλινδόμενοι καγαχὴν ἔχον ἐν ποσὶ παίδων 

20 ἐν. καϑαρῷ, οϑι χύματ᾽ ἐπ᾽ ἠιόνος κλύζεσχε" 

πολλὰς δ᾽ ἐχ κεφαλῆς προϑελύμνους εἷλχον ἀχάνϑας. 
ἢ δὲ Φαληρικὴ ηλϑ᾽ ἀφύη, Τρίτωνος ἑταίρη, 
ἄντα παρειάων σχομένη ῥυπαρὰ χρήδεμνα. 

τοὺς δ᾽ ὁ Κύκλωψ ἐφίλει, καὶ. ἐν οὔρεσιν ἐξεπερύχει 
95 πίννας ἦλϑε φέρων χαὶ ἄμυλα ἠχήεντα, 

εἰς χατὰ φυχότριχος πέτρης λευχὸν τρέφει ὕδωρ. 
ψῆττά τὲ χονδροφυὴς καὶ τρίγλη μιλτοπάρῃος. 
τῇ δ᾽ ἐγὼ ἐν πρώτοις ἐπέχον κρατερώνυχα χεῖρα, 

ὼ οὐδ᾽ ἕφϑην τρώσας νιν, ἄασε δὲ Φοῖβος ᾿“ποόλλων. 

80 ὡς δὲ ἴδον “Στρατοκλῆ, χρατερὸν μήστωρα φόβοιο, 
τρί; λης ἱπποδάμοιο κάρη μετὰ χερσὶν ἔχοντα, 
ἂψ δ᾽ ἑλόμην χάρμῃ, λαιμὸν δ᾽ ἄπληστον ἄμυξα. 
2,λϑε δὲ Νηρῆος ϑυγάτηρ, Θέτις ἀργυρόπεζα, 
σηπίη εὐπλόκαμος, δεινὴ ϑεὸς αὐδήεσσα" 

85 7) μόνη ἰχϑὺς ἐοῦσα τὸ λευκὸν καὶ μέλαν οἶδε. 
καὶ Τιτυὸν εἶδον λίμνης ἐρικυδέα γόγγρον, 
κείμενον ἐν λοπάδεσσ᾽ - ὃ δ᾽ ἐπ᾽ ἐννέα κεῖτο τραπέζας. 

Ἂ 

135 ἃ, Ψ. 18. καρ. ἀκ, Ἐπ5ίδέμηι5. Ρ. 1382, 02, τ. 20; 
ὅϑι] ὅτι ῬῸ 

135 ». Ψ. 24. ἐφίλεν ΑΒΟΡ, φίλει ὙΙ,, γ. 25. πίννας] πί- 

γας Α αἱ 5βο]εί. Απέθ. ἢππὸ νοῦβαπι αἰΐαια οχοϊάουϊηΐ πθοθ 556 οϑέ, 

Ῥιμπᾶβ 4υΐϊ δἰξυ 586. ἀἰοϊία" οϑέ ὃ μάγειρος, αὐ ν, 81]. 52. 

ἄμυλα] ἀμύλα Ἀ. Υ, 26. ἃς] οὖς κατὰ φυχότριχος δ0ᾶ-. 

Πρ ν. καταφυγότριχος (--- υχος Β) Ὑ1.. κατὰ φυγότριχος Ῥ, γ. 27. 

τρίγλη μιλτοπάρηος] Ἐπιδέαι 8. Ρ. 1382, 63. νι, 28. τῇ δ᾽ 

ΒΟ αν οἰ ἢ. αὐτο. τῇ γ᾽ ΡΥΨΙ,, τὴῆδ᾽ Β, ἐπέχων Ῥ. ν, 29, 
ἔφϑην ϑοι!ρεν, ἑφϑὴν ΡΨῚ,, ἐφϑὴν Β. τρώσας ΕΥΤ,, τρώγειν 

ΒΟ δὲ οριίίοπιθ ἨΟθβομ 11, τρώξας δοῦν οΙρἢ, φγψιν7) ἄυσε δὲ ἴὰ- 

ΟΟΡ 515 δᾶ ΑΆΘΙΒΙΗΕ, Ῥαϊδΐ. νο]. ΠῚ. ρ, 900. μὲν, ἄασε δὲ ΒοδΊσον, 
ἕνα εἴασε ῬΥ͂Ί,. ἕνα οι. Ο οαπὶ Ἰδοῦπᾶ, ν. 30. ὡς δ᾽ εἶδον Ψ1,, 
ὡς ἴδον ΑΒΟΡ, Δπὲ ἴα βου θοηάσπι ὡς δὲ ἔδον, αὰξ ν. 110. ὡς ὁ’ εἶδον. 

180 ς. Υ΄. 31. χάρη. ΟἿ, οὐ ορίέομιθ ἩΘΘβοΠ ΘΙ, κακῆς ΑΒρΡρν. 

Υ. 32. λαιμὸν 1, δὲ δρϊέοπι Ηοοβολοὶ!, λιμὸν Ψ΄, λοιμὸν Ῥ. 
ἄμυξα] ἄλυξα ϑολ!σοῦ, 4ὰὶϊ λιμὸν 5θγν αν]. Υ. 35. ἐχϑῦς οὖσα Β. 

ν.. 830. εἶδον} ἴδον Ῥ. λίμνης λίνϑης ΒΡ, Ἀν 7. 

λοπάδεσσιν Ῥ. 

20 "ὶ 
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'τῷ δὲ μετ᾽ ἴχνια, βαῖνε ϑεὰ λευκώλενος ἰχϑὺς ἑ 
ἅ ἔγχελυς, ἣ 7 Διὸς εὔχετ᾽ ἐν ἀγκοίνῃσι. μιγῆναι ; 

40 ἐν χοιτῶν, ὅϑεν ἐγχέλεων 7ένος ἀγρῥοτεράων" 5 β 
παμμεγέϑης, ἣν οὔ χε δύ᾽ ἀνέρες ἀϑλητῆρες, 

οἷοι ἄρ᾽ ᾿Δστυάναξ τε καὶ ᾿ἀντήνωρ ἐγένοντο, 
ῥηιδίως ἐπ᾿ ἄμαξαν. ἀπ᾿ οὔδεος ὀχλίσδειαν" 

τρισπίϑαμιοι γὰρ ταί γε χαὶ ἐννεαπήχεες ἡσὰν 
45 εὕρος, ἀτὰρ μῆκός 7ὲ γενέσϑην ἐνγεόργυιοι: 

πολλὰ δ᾽ ἄναντα κάταντα κατὰ στίχας ἦλϑ᾽ ὁ ὃ μά- 
7γέιρος, 

σείων ̓ ὀψοφόρους π πίνακας κατὰ δεξιὸν ὦμον. 

τῷ δ᾽ ἀμ τεσσαράχοντα μέλαιναι χύτραι ἕποντο" 
αὐτὰρ ἀπ᾿ Εὐβοίας λοπάδες τόσαι ἐστιχόωντο. 

δ0 Ἴρις δ᾽ ἄγγελος ἦλϑε ποδήνεμος, ὠκέα τευϑὶς, 

πέρχη τ᾽ ἀνϑεσίχρως χαὺ ὃ δημοτιχὸς μελάνουρος" 

ὃς καὶ ϑνητὸς ἐὼν ἕπετ᾽ ἰχϑύσιν ἀϑαναάτοισιν. 

οἴη δ᾽ αὖ ϑύννου κεφαλὴ ϑαλαμηιάδαο 

νόσφιν ἀφειστήχει, χεχολωμένη οὕνεκα τευχέων 
5 αἰρομένων" τὸ δὲ πῆμα ϑεοὶ ϑέσαν ἀνϑρώποισι, 

ξ ῥίνη, τὴν φιλέουσι περισσῶς τέκτονες ἄνδρες, 
τρηχεῖ᾽ » ἀλλ᾽ ἀγαϑὴ κουροτρόφος" οὐ γὰρ ἔγωγε 
ἧς σαρχὸς. δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέσϑαι.- 

πταλέος δ᾽ εἰσῆλϑε πελώριος ἱππότα κεστρεύς" 

60 οὐκ οἷος, ἅμα τῷ γε δυώδεκα σαργοὶ ἕποντο. 
κυανόχρως δ᾽ ἁμίας ἐπὶ τοῖς μέγας, ὃς τε ϑαλάσσης 

πάδης βένϑεα. οἶδε, Ποσειδάωνὸς ὑποδμώς" 
490 καρῖδές ϑ'᾽, αἵ Ζηνὸς ᾿Ολυμπίου εἰσὶν ἀοιδοὶ, 

αἵ δὴ ἰδεῖν χυφαὶ μὲν ἔσαν, χρησταὶ δὲ πάσασϑαι" 

᾿ 130 4. Ψ΄. 40. ἐν κοιτῶν᾽' 1 τὶ ἂν κοιτῶν, πῖϑδὶ χαρὰ ἐς κοιτῶν 
6χ Ὁ αἴδονε ὙΠΙΘΡυαη 8. Υ. 41. οὔ κε ΑΒῸΡ. οὐδὲ ὙΙ1.. 
ΜΝ, 42. οἷον Β, Ψν. 43. ὀχλίσειαν. τριπίϑαμον Β. Υ. 40. 

στίχας δολῖῖσον. [τὶ στέγας. 

138 6. Ν, 49. ἀπ᾿ εὐβοίας Ο εἴ ορϊξοπια ΗΟ Θ50Π6111. ἐπ εὔβοιυν 
ΡΥΙ,. Υ. 53. οἴη Ὁ, οἵη ῬΥΨΙ,., ϑύννου] ϑυὴ κύκνου Ῥ. 

135 Τὸ ν. 50. δίνη Τὶ, δὲ Βοα! σον. ῥίνην ΒΥ. δινήν θ᾽ ἣν Ρ. 
Μ. 57. οὐ γὰρ] ἢ γὰρ Ῥ. Ὑ. 59. ὑπταάλέος 1.. ὀπτάνεος ΒΥ. 

τ. 60. οὐχ οἵος Ῥ- ν , 

"1890 ἃ. Ψ. Ὁ. οὗ δὴ ἰδεῖν κυφαὺὶ μὲν ἔσαν Ὑ1.. ἂν δὴ γαρ ἐκυφαιε-- 
σαν Δ, αἵ (αἱ (Ο) δὴ γὰρ ἰδεῖν φυὴν ἔσαν ΒΓ. αἵ δὴ γὰρ ἐκυφαίεσαν Ῥ. 
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65 χρύσοφρυς. Ὁς. «κάλλιστος ἐν ἄλλοις Ὁ ἵσταται ἰχϑὺς, 
πεν ἊΣ ἀσταχὸς αὖτε, λιλαίετο, ϑωρήσσεσϑαι τ 
ἐν μακάρων. δείπνοις. τοῖς, δαιτυμόνες, χέρ᾽ ἐφέυτες 

ἕν στόμασιν. ἔϑεσαν χαὶ ἀπήγαγον. ἄλλυδις ἄλλον. 
τῶν δ᾽ ἀρ᾽ ἔλοψ, χρείων δουρικλυτὸς.. ἡγεμόνευεν, ᾿ 

70 οὗ πλήρης, περ ἐὼν κρατερῶς παλάμῃ. ἐπορέχϑην, 

γεύσασϑ'᾽. ἱμείρων" τὸ δέ 7 ἀμβροσίη. μοι ἔδοξεν 
εἶν .. ἢν: δαίονται μάκᾳρες. ϑεοὶ. αἰὲν. ἐόντες.. 

μύραιναν. δ᾽. ᾿:ἐπέϑηχε φέρων, τὸ κάλυμμα τραπέζης, 
, ζώνην ϑ᾽, ἣν φορέεσχεν. ἀγαλλομένη περὶ δειρὴν, 9 
75 εἰς, “λέχος ἡνίε᾽ "ἔβαινε. «“ραχοντιάδῃ μεγαϑύμῳ.. 

σάνδαλα δ᾽ αὖ παρέδιηκεν ἀειγενῃ ἀϑανατάων", 
βούγλωσσον, εὃς ἔναιεν ἐν ἅλμῃ μορμυρούσῃ. 
0 δ᾽ ἑξείης ἡβήτορας, ὑψιπετήεις.  λὴν 
“καὺ πέτρας. κραρβροχρμένας, ϑυάδας ϑ᾽ ὑδατίνους.. 

80 ἐν δ᾽ ἀναμὶξ σαργοί. τε χαὶ ἵππουροι γλάνιές ΓΥ 
βόρμυρος ἄντα ἔην, γαλέη, σπάρορ᾽ οὖς ὃ μάγειρος 

᾿σίξοντας, παρέϑηκξ φέρων, κνίσωσε δὲ δῶμα. 

τῶν δ᾽ ἔλεγεν δαίνυσθαι: ἐμοὶ δέ: γε: ϑηλυτεράων 
εἶναι βρώματ᾽ ἔδοξεν" εἰπε δ᾽ δρμίαινον. ἐπ᾿ ἄλλα... 

85 χεῖτο δέ κις. ἰβαεώμῃι ἧς οὐδεὶς ἥπτετο. δείπνῴ, 

γν. 66. χρυσοφρῦς Ρι.᾿ Υ. 07. χεῖῤ᾽ Ἂ γν. 609. ἔλοψ 

ΑΟΥ͂. ἕλοψ Ὁ. ἔλωψ 1.. ; τι ᾿ 

136... Ὑ. 70.. χρατερῶς.. λα. ὀλββ ρον ῬΥΙ,, ἡ παλάμῃ ἔπο- 
ρέχϑην Ὁ. πὐολάμη ἐπορέχϑη ΡΥΙ.. Υν. 71. τόδε γ᾽ ΒΡ. 

Ψ. 72. εἶναν ἢ Β. εἶναι ἣν Ῥ. δαίονται)] ἐδέονταν Ῥ. ΣῈ 

ζώνην 91 ζώϑ᾽ Ῥ'. 5 -φ᾽ ΒΟ. δ᾽ ὙΠ... ᾿,. περὶ δευρὴν. ΟἿ... περὲ 

δῆριν ΑΡῚ περίδειρην Κ. Υ. 70. δρακοντιάδη, ῬΊ.. δρακοντία δὴ Υ. 

τον, 720..ἕ παρέϑηλεν ΒΟ. παρέϑηκαν ῬΎἊ,, ᾿ς ἀειγενῆ ΟΡ. διὰ 

γενη ΥΓ.. ἀϑανατώων ΡΥῚ,. ἀϑάνατα ὧν ΑΒΟ. 
, 196 6. Υ. 77. βούγλωσσον ὃς δον οῖση. βουγλώσσωνος ΑΡ. βού- 

γλωσσος. ΒΟ. ὧν βούγλωσσος ὝὙΤ,: Με: 78. Βασαπαμι ἱπαϊοαν 
ΝΟΔΠ ΘΓ, γ. 80. ᾿δαργαί ᾿ϑογθε αίαν σώρχγοι.. - Υ͂. 81. μόρ- 

μυρος Ῥ. δογθεθδέαν ρτοςς ἄντα δ᾽ ἔην, ϑοΑΠροτ. ἄντα δ᾽, 
ἦν ΑΒΟ. ἄντα δὲ ἣν Ῥ. ἂν τάδ᾽ ἔην Ὑ1.. γαλέῃ] μεγάλη. Ῥ, 

οἷς Ο δὲ ερι[ζοπιο εὐ κίον, ὦ ἧς ΡΥΠ. ΟἹ ΨΥ. 82. κνίσωσε ΒΡΨΝ. 

«,ίσσωσε ἴ,. Ἱ 83. χῶν- δ΄ ΒΟ. ΑΡοναξ δ᾽. ἔλεγε Β.ς 
.1396.ἀ. Νν. 84. ἔδοξ᾽ ἐπιδ᾽ ὥρμαινον Β. ν. 85. βατάνῃ 

δοϊπνοῖσα.. βοτάνη ὟΝ, «βατάνης ΑΡ. βατὶς ΒΟ εἐ πιριηιθγαάπαθ Οαβϑαυς- 
ου : 

Ἰνοηΐ. δείπνῳ] δείπνου τιοπθγαμᾶθ. Οαβδαθοπὶ. δεισνῳ Ὁ. 
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ἐν χαϑαρῷ, ὅϑι ; πὲρ λοπάδων διεφαίνετο, χῶρος. 
ἑξῆς χόσσυφος. ἦλϑε μόνος, γεύσασϑαι ἕι ἕτοιμος" 
οὐ μὴν οὐδ᾽ ἄρ ̓ ἄϑιατος ἔην, πόϑεον δὲ χαὶ "ἄλλοι. 
χωλὴν. δ᾽ εἰσεῖδον πῶς ἔτρεμον, ἐν δὲ σίναπυ 

90 χεῖτ᾽ ἀγχοῦ. γλυχὺ πλείονα χρυσὸς ὧν ἀπεήύδω». 
γευσάμενος δ᾽ ἔχλαιον, ὅ ὅτ᾽. αὔριον. οὐχ ἔτι ταῦτα 
ὄψομαι, ἀλλά μὲ τυρῷ δεῖ χαὶ μαξῇῃ ὀτρηρῇ ἐκ κα 
ψηλὴς δ᾽ οὐχ ὑπέμεινε, βιάζετο᾽ γὰρ ῥαδέεσσι" " 

ἡ δάμνα μῖν ζωμός τὲ μέλας ἀχροχώλιά ϑ᾽ φϑά. 
9ὅ "ο 'δέ τις ἐκ “Σαλαμῖνος ἄγε τρισχαίδεκα γήσσας, 

ς ἐξ ἱερῆς, μάλα πἰονᾶς" ἃς ὃ μάγειρος ΄ 
κπὰ φέρων ἵν᾿ ᾿᾿ϑηναΐων χατέχειντο φάλαγγες. 
“Χαιρεφόων δ᾽ ἐνόησεν ἅμα πρόσσω "χαὶ ὀπίδσω: 

ὄρνιϑας γνῶναι χαὶ ἐναίσιμα σιτίξεσϑαι" 

100 ἤσϑιε δ᾽ ὥστε λέων, παλάμῃ δ᾽ ἔχε τὸ σχέλος αὐτοῦ, 
ὄφρα οἱ οἴχαδ᾽ ἰόντι πάμιν. ποτιδύρπιον εἴης. Εν" 
χόνδρος δ᾽ ἡδυπρόσωπος, ὃν Ἥφαιστος χάμεν ἔψων, 

᾿ἀττιχῷ ἐν χεράμῳ πέττων δ ἀράῳ, μρόῃ μῆνας. 
αὐτὰρ ἐπεὶ δόρποιο μελίφρονος ἐξ ἔρον᾽ ἕντο," 

10 χεῖρας γυψὰμένοισιν ἀπ᾿ ὠχεανοῖο ῥοάων 

ὡραῖος παῖς, ἦλϑε φέρων μύρον ἔρινον ἡδὺ" 

ἄλλος δ᾽ αὖ. στεφάνους ἐπὶ δεξιὰ πᾶσιν ἔδωκεν, 

οἱ ῥόδον ἀμφεπλέχοντο, διάνδιχα χκοσμηϑέντες. 
χρητὴρ δὲ Βροιιίου ἐκεράννυτο,, πίνετο δ᾽ οἶνος 

γ, 80. εἰσίδον ἈΒΟ(ΟΡ. χωλὴν δ᾽ ὡς εἶδον, ὡς ἔτρεμον ΟΔΙ͂Θ τ. 

ἔτρεμον Ρ. ᾿οροθδίαγ ἔτρεπεν. - - Υ. 9]. ταῦτ᾽ Β, τ. 1.92: 
«τυρώδεν ῬΥΤ,. ,,ιδογέρέμγα σείεγανε τυρῷ δεῖ.“ ΟΑΒΔΌΒΟΠιΙβ. 1υἀοιηδπι 
ἐπαάϊοανυῖε ΟΊ ΘΓ. ὲ σοὶ 

130.ε. Υ. 98. ῥαδέεσσε ΑΒῸΡ εξ. Οαβαυδοπίαπι. διιχέεσσι Ὑ1.. 
Ὗ, 94. δ᾽ ἐφϑὰ ΒΡ. Υ. 9. ἄγε Β. ἄγεν ΒΨΙ,. 

τροισχαίδεκε) τρεῖς καΐίδεκα Υ. τρεῖς χαὶ δεχις Β. τρεισκαίδεκα ἴω. 
Υ. 98. χαιρεφόων ΡΠ». χαιροφόων Υ. πρύσω Ἐ.. 

139 ΔΙΥ. 100. δ᾽ ἔχε-τὸ ΒΟ εξ δορί ξοηνὸ ἨοθβοιοΗῖ δὴ ἔχετο 
ΨΊ,, ᾿δέχετο Ῥ.. ν. 101. οἱ οπι. Ρ. πὸτὲ δόρπον Β.. ᾿ 

ΟὟ, 103: 'πέττων] ΥἱἹά, δὰ νῇ ὅ. τρισκαίδεκα ΒΟ. τρεῖς: χαίδεχκα Ὑ- 

ξῥεισχαίδεκα Τὺ. τρεῖς καὶ δέχα Ῥ.. Ψ. 108. ῥοάω»}] ὁόδων -δρ᾿οπιὸ 

ἩἨδδξομ ΙΗ, πον Ὁ, . ὖΥν 100. ἔρινον 'Θαξαιθοπαβ. ἠρισὸν ὙΠ. 
ἐριγὸν Ῥ, : ᾿ “ 

137 ἃ. Υ. 107. ἐπὶ δεξιὰ Ῥ." ἐπιδεξιὰ ὙῈΣ, ἘΦ 
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110 “ἔσβιος, οὗ δὴ πλεῖστον ἀνὴρ᾽ ὑπὲρ. ἄνδρα “πεσίώχει. 
δεύτεραι, αὖτε τράπεζαι ἐφωπλίζοντο γέμουσαι" 
ἐν δ᾽ αὐταῖσιν ἐπῆν ἄπιοι καὶ πίονα μῆλα, 

δοιαί τὸ σταφυλαί τὲ ϑεοὺῦ ρομίοιο τιϑῆναι,, 
πρόσφατος ἣν ὃ' ἁμάμαξυν ἐπίχλησιν καλέουσι. 

115 τῶν δ᾽ ἐγὼ οὐδενὸς ἦσϑον ἁπλῶς, μεστὸς δ᾽ ἀνε ἐκείμην. 

ὡς δὲ ἴδον ξανϑὸν γλυκερὸν μέγαν ἔγκυκλον, ἄνδρες, 
Δήμητρος παῖδ᾽ ὀπτὸν ἐπεισελϑό ὄντα πλακοῦντα, 
πῶς ἂν ἔπειτα πλακοῦντος ἐγὼ ϑείου ἀπεχοίμηνς 
οὐδ᾽ εἴ" μοι δέχα μὲν χεῖρες, δέκα. δὲ στόματ᾽ εἶεν, 

120 γαστὴρ δ᾽ ἄρρηκχτος, χάλ χεον δέ μοι ἤτορ ἐνείη. 
πόρναι δ᾽ εἰσῆλθον, κοῦραι δύο. ϑαυματοποιοὶ, 

ἃς. Στρατοχλῆς ἤλαυνε ποδώχεας ὄρνιϑας ὥς. 
14. ;Ἅλεξις δ᾽ ἐν Συντρέχουσιν ἐπισκώπτων τὰ ᾿“ττικὰ 

δεῖπνά φησιν 

[Ἔγωγε δύο λαβεῖν μαγείρους, βούλομαι. 
οὖς ἂν σοφωτάτους δύνωμ᾽ πᾶν τῇ, πόλει. 

μέλλοντα δειπγίζειν γὰρ ἄνδρα Θετταλὸν 
οὐκ ““ττιχηρῶς οὐδ᾽ ἀιαριβαμόηνα 
λιμῷ παρελϑεῖν κα ἃ δεῖ, χαϑ'' 
ἕχαστον αὐτοῖς. “παρατιϑέντα χὰ ΥΡΝΝΗΣ δὲ Ἶ ΤΣ 

εὐτράπεζοι δ᾽ εἰσὶν ὄντως οἱ Θετταλοὶ, καϑὰ καὶ ἽἜριφύς 

φησιν ἐν Πελταστὴ οὕτως. τ 

Τάδ᾽ οὐ Κόρινϑος οὐδὲ “αἷϊς, ὦ Σύρε, 

οὐδ᾽ εὐτραπέζων Θετταλῶν ξένων. τροφαὶ, 

Ψ. 111. ἐφοπλίζοντο Ῥ, ἷ : 

137». ὙΥ. 11. ῥοια ῥοαί Β. Ὑ. 114. πρόσφατοι, ἘΓοΙ 5108, 

Ν. 110. ὡς δὲ. ἔδο»} ΨΙΑ. δἀᾷ ν.. 30... ἄνδρες] ἁδρὸν 1Ὰ00}-- 
5108», 94. Υ. 118. -- 120. Ἑυρίαξαίια. Ρ.. 201. ΑΝ 

ολόλοων. 121. οπκοῦραν ΑΒ, πόρναι ΡΥΙ,.. ες ΤΑΙοχι δ νυ. ἜΒΕῚ 
δ. ὁπ. σ, ἥ οἰ ἢ 

137 ἅ. Ψ. δ. 6. Τπάϊοαν! Ἰασαπαβ.. - ἃ δεῖ ΑΒΡ, "ἀλλὰ δεῖ Υ. 
ἀλλὰ δὴ Β4511. 1... Υ. 0. μεγαλείως. δὲ (ΑΒΟΡ. μεχαλίως δὲ 6Χ ορὶς- 
ἰοπ 6 ἨΘΟΒΟΒΟΙΙΐ πιοπιογαὶ (ἀβαιθομ5. ὄντως ΑΒ. οὕτως ΡΨ]. 

ὁπ, (Ὁ. Ἴπρεφος) ,,ἴω. Ἔφιππος,. οὔἶμι5, Ζελταστὴς 1101 ἃν ΑΠΠ6- 

"ᾶ 60 Ἰαπἀαίῳτ. “ς. θ᾽ ποδίβ. αα1 δαπίθι, Θομ οἰ αΓ πὶ τορϑίμε δὰ 

δυϊάαῃι πὶ Ἔριφος, Ὑ. 1. 1μοροθαξαν τὰ δ᾽ - οὔτε “Δαῦς. 

Ν. 2. ϑενταλῶν χείρ, ξένων «ροφέων οὐκ ιὥμοιρος ἡ Β. .. σπροφαὶ] 
τροφῶν Ῥ. 
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ὧν. οὐκ ἄμοιρος ἥδε, "χεὶξ ἐγίγνετοι. ΩΝ 
ε ὃ δὲ τοὺς εἰς Χιωνίδην ἀναφερομένους πτωχοὺς. 'ποιήσας 

τοὺς ᾿4ϑηναίους φησὶν. ὕταν τοῖς. Διοσχούροις ἐν πρυτα- 
γείῳ ἄριστον προτιϑῶνται, ἐπὶ τῶν τραπεζῶν τιϑέναι τυ- 
ρὸν καὶ φυστὴν δρυπεπεῖς τ᾽ ἐλάας καὶ πράσα, ὑπόμνησιν 
ποιουμένους τῆς ἀρχαίας ἀγωγῆς. “Σόλων δὲ τοῖς ἐν πρυ- 
τανείῳ σιτουμένοις μᾶζαν παρέχειν κελεύει, ἄρτον δὲ ταῖς 
ἑορταῖξ. ̓προσπαρατιϑέναι: ̓ μιμούμενος τὸν “Ὅμηρον. καὶ 
γὰρ ἐκεῖνος τοὺς ἀριστεῖς, συνάγων. πρὸς τὸν ᾿Ἡγαμέμνονα 

ἔ, Φύρετο 'δ᾽ ἄλφιτα" φησίν." ̓ Χρύσιππός: τ΄ ἐν τετάρτῳ 

περὶ τοῦ χαλοῦ χαὶ τῆς ἡδονῆς φησιν , Ἔν ᾿ϑήναις δὲ 

ἱστοροῦσιν οὐ πάνυ ἀρχαίων δυοῖν γενομένων δείπνων. ἐν 
“Ἵυχείῳ. τὲ χαὺ ““καδημίᾳ, τοῦ μὲν εἰς τὴν ̓ ἀκαδημίαν εἰσ- 
ἐνέγκαντος ὀψοποιοῦ λοπάδα “πρὸς ἑτέραν τινὰ χρείαν 
τὸν χέραμον χατᾶξαι πάντας τοὺς ἱεροποιοὺς, ὡς μαχρόϑεν 
οὐχ ἀστείας παρεισδύσέως γινομένης, δέοντος ἀπέχεσϑαι 
τούτων τῶν μαχρόϑεν" τὸν δ᾽ ἐν τῷ «Ζυχείῳ κρέας. ταρι- . 

χηρὸν εἰς τάριχος, διασχευάσαντα μασειγωϑῆναι ὡς παρα- 
438 σοφιξόμενον πονηρῶς. «. Πλάτων δ᾽ ἐν “δευτέρῳ Πολιτείας 

οὕτως ἑστιᾷ τοὺς αὑτοῦ νεοπολίτας γράφων »»νευ ὄψου, 
ἔφη; ὡς; ἔοικας, ποιεῖς τοὺς ἄνδρας ἀρθωωΝ ᾿ἡληϑῆ, 

ἦν δ᾽ ἐγὼ, λέγεις" ἐπέλαϑόμην ἢ ὅτι χαὶ ὄψον ἕξουσιν, ἅλας 

τε δηλονότι χαὶ ἐλάας καὶ τυρὸν χαὶ βολβοὺς, καὶ λά- 
χανά 78) οἷα δὴ ἐν ἀγροῖς ἐψήματα, ἑψήσονται. χαὶ τρα- 

γήματά που παρώϑήσομεν αὐτοῖς τῶν τε σύχων καὺ ἐρε- 
βίνϑων καὶ κυάμων, καὶ μύρτα χαὺὶ φηγοὺς ὩΣ 

" 

Υγ. πΆ ὧν οπι. Ρ. ἘΩ͂ 
137 6. φυστὴν] ϑονΙΒοθαΐαν φύστην». Ὑ]α, αᾷ 181] ὁ... ὀὠΦδδρυπε- 

πεῖς] δρυπετεῖς ΒΡ οὐ Θαβαυθοπίαῃα ἐογέϊα. ᾿δὲ τοῖς ἐν} δ᾽ ἐν τοῖς 
ἐν Ῥ. ᾿συνάλων] 1]. βι 404. Φύρετο δ᾽ ἄλφιτα] Νοα πο χδῚ 
{ὰν ᾶθο ἱπ πιοτὸ. 

137 ᾿᾿ Χρύσιππος --- φησιν αδ. Δ. δι. ΡΥ͂Τ,. χούσιππος δὲ φη- 
σίν Ὁ, “δυοῖν ΡΥΤ, ’ δυεῖν ἌΒῸ. γινομένων Β." κατᾶξαι 

ΒΟ θδἕιν χατιξαυ: ὡς μακρόϑεν οὐχ] μάχρθόϑεν ἀεϊδηάαπι Ὑ᾽ᾶ6- 
τὰν. “ τοὕὔτων τῶν δεν ει» ῃ. τούτων ΑΒΌΡ, τοῦτον ΨΥ. τῶν ἴ,. 

138 ἃ. ἐν δευτέρῳ Πολιτείας}; ῬᾺ 372 ὁ. ἐλάας} Βουγθοθαΐξυς 
ἐλαίας. δὴ οι. Β' ἑψήματα Ὁ. ἑψήματά τὲ ΑΒΡΥΓΙ, οὐ ΡΙα- 

τοηΐβ' εὐᾶοχ ΕἸΟΓοπεϊ 15. ἀπ Ὲ18. ἑψήσονται} ἔσονται ΒΟ, σύκων] 

δον δίαγ συκῶν. 
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πρὸς τὸ πῦρ᾽ μετρίως, ὑποπίνοντες. καὶ οὕτω. διάγοντες τὸν 
βίον ἐν εἰρήνῃ μετὰ ὑγιδίας, ὡς εἰκὸς, γηραιοὶ τελευτῶντες 
ἄλλον. τοιοῦτον βίον τοῖς ἐχγόνοις παραδώσουσιν.“ 

15. Ἑξῆς δὲ λεκτέον καὶ "περὶ τῶν “Ἰακωνιχῶν δυμπο- 
σίων. ἩἩρῤόδοτος μὲν οὖν ἐν τῇ ἐνάτῃ" τῶν ἱστοριῶν περὶ 

τῆς Μαρδονίου παρασχευῆς λέγων καὺ μνημονεύσας ““ακω- 

γιχῶν συμποσίων φὴσὺ »»Κέρξης φεύγων ἐκ τῆς “Ελλάδος 
"Μαρδονίῳ τὴν παρασχευὴν χατέλιπε τὴν. αὑτοῦ. Πᾶαυσα- 

ψίαν οὖν ἰδόντα τὴν τοῦ “Μαρδονίου. παρασχευὴν χρυσῷ" 
καὶ ἀργύρῳ χαὶ παραπετάσμασι ποικίλοις κατεσχευασμέ-: 
γὴν κχελεῦσαι τοὺς ἀρτοποιοὺς καὶ ὀψοποιοὺς χατὰ ταὐτὰ" 
καϑὼς Μαρδονίῳ δεῖπνον παρασκευάσαι. ποιησάντων δὲ 
τούτων τὰ χελευσϑέντα τὸν Παυσανίαν ἰδόντα κλίνας 
χρυσᾶς χαὺ ἀργυρᾶς ἐστρωμένας καὶ τραπέζας ἀργυρᾶς 
καὶ παρασχευὴν μὲ ἐγαλοπβεπῆ δείπνου, ἐκπλαγέντα τὰ προ- 

χείμενα, χελεῦσαι ἐπὶ, γέλωτι τοῖς ἑαυτοῦ. διακόγοις παρας- 

σχευάσαι “αχωνικὸν δεῖπνον. καὶ παρασχευασϑέντος γελά- 
σας ὃ Τ͵αυσανίας μετεπέμψατο τῶν “Ελλήνων τοὺς στρα- 

τηγοὺς, καὶ ἐλϑόντων ἐπιδείξας ἑζκατέρου τῶν δείπνων τὴν 
παρασχευὴν εἶπεν, [Ἄνδρες “Ἕλληνες ̓  συνήγαγον ὑμᾶς βου-- 
λόμενος ἐπιδεῖξαι τοῦ δζηδων ἡγεμόνος τὴν. ἀφροσύνην, 
ὃς τοιαύτην δίαιταν ἔχων ἠἦλϑὲν ὡς ἡμᾶς οὕτω ταλαίπω-. 

ρον ἔχοντας.“ φασὶ δέ τινὲς καὶ ἄνδρα “Συβαρίτην ἐπι-: 
δημήσαντα τῇ Σπάρτῃ καὶ συνεστιαϑέντα ἐν τοῖς φειδι- 
τίοις εἰπεῖν, Εἰκότως ἀνδρειότατοί εἰσιν ἁπάντων οἱ “αχεδαι- 

μόνιου". ἕλοιτο γὰρ ἄν τις εὖ φρονῶν μυριάκις ἀποϑανεῖν 
ἢ οὕτως εὐτελοῦς διαίτης μεταλαβεῖν. 

- 

οὕτω Β. οὕτως ῬΥΤ,. , 
138 Ὁ. ἐν εἰρήνῃ --- βίον ἀ48, Τ, οπι. ΡΥ͂, μετὰ ὑγιείας ΑΒΟ 

δἐ “Θογβε] απ ϑοποέξεὶ ΟΡ5. πυπῃ, 1. 6. Ρ. 9. ὑγιῶς 1, 6χ δρἰξοπιε 
ΕΣ ΟΥΓ ΤΌ ΠῚ ἐνάτῃ) Ὅδρ. 82. ἐνάτῃ Ψ. ἐννάτῃ Τὶ. ϑ' Ῥ. 

138 ς. ταὐτὰ] ταῦτα Ῥ. πελευσϑέμτω ῬΚΥ͂, χελευϑέντα 8511. 1. 

τὰ προκείμενα. ϑοιινοιϑῃ. χαὺ τὰ προκείμενα ΡΤ. ὁπ. Ὁ εἔ 
δρ᾽ἴομηθ ΕΟ βο . ἷ 

138 ἃ. φασὶ] ΨΙ46 ΧΙ]. Ρ. 518 6. συνεστιαϑέντα ΑΒῸ. συνε-. 
στιασϑέντα ὈΥῚ,. φειδιτίοις ΟΡΤ,.. φιδιτίοις ΑΒ. ,, ἄνδρειό-- 

τατοιῦ] ἀνδρικώτατοι Θρϊέοιηο ἩΘΒΟΒΟΙΙ, ποι Ο. . εὐσὶν ἁπάντων 
οὗ λακεδαιμόνιον Β. Ἰιοροθαΐαυγ ἁπάντων εἰσὶ “Ἰιακεδαιμόνιοι. γὰρ ἄν 

τὶς] ΓιΘρ θαξαγ γάρ τις. μεταλαβεῖν] ἀπολαύειν 56 βουρίο μεέτας- 
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8 «ὐάθμι “Πολέμων δ᾽ ἐν τῷ παρὰ δενοφῶντε. κανάϑρῳ. 
τοῦ παρὰ “άκωσι καλουμένου δείπνου. χοπίδος μνημογεύ- 
οντὰ -Κρατῖνον ἐν Πλούτοις λέχξιμ . γπ τι, ὃ 

“4ρ᾽ ἀληϑῶς τοῖς ξένοισίν ἐστίν, ὡς λάνακΣ δ ἰἐνεῖ 

πᾶσι τοῖς ἐλϑοῦσιν ἐν τῇ χοπίδι ϑοινᾶσϑαι χαλῶς,, 

ἐν δὲ ταῖς λέσχαισι φύσκαι προσπεπατταλευμέναι Ὁ 
καταχρέμανται τοῖσι πρεσβύταισιν ἀποδάκνειν ὁδαξ; 

ἢ χαὶ Εὔπολις ἐν Εἵλωσι,, Καὶ. γένητων τοῖσδε. σάμερον κχο- 
πίς.““ δεῖπνον δ᾽ ἐστὶν ἰδίως ἔχον ἡ κοπὶς, χαϑάπερ καὶ 
τὸ χαλούμενον ἀϊκλον. ἐπὴν δὲ κοπίζωσι, πρῶτον μὲν δὴ 
σχήνὰς ποιοῦνται παρὰ τὸν ϑεὸν, ἐν δὲ ταύταις στιβάδας 
ἐξ ὕλης, ἐπὶ δὲ τούτων δάπιδας ὑποστρωννίουσιν, ἐφ᾿ 
αἷς τοὺς χαταχλιϑέντας εὐωχοῦσιν, οὐ μόνον τοὺς ἐχ. τῆς. 
ἡμεδαπῆς ἀφικνουμένους ,. ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐπιδημήσαντας. 

τῶν ξένων. ϑύουσι δ᾽ ἐν τοῖς χοπίσιν αἶγας, ἄλλο δ᾽ οὐ-. 

1389 δὲν ἱερέ εἴον" καὶ τῶν “ρεῶν διδόασι μοίρας πᾶσι χαὶ τὸν. 
καλούμενον φυσίχιλλον , ὃς ἐστιν ἀρτίσκος ἐγκρίδι παρα- 
πλήσιος, γογγυλώτερος δὲ τὴν ἰδέαν. διδόασι τῶν συνιόντων, 

ἑχάστῳ τυρὸν χλωρὸν χαὺὶ γαστρὸς χαὶ φύσχης τόμον χαὶ 
τραγήματα σῦχά τε ξηρὰ καὶ κυάμους καὶ φασήλους χλωρούς. 

κοπίξει δὲ χαὶ τῶν ἄλλων “Σπαρτιατῶν ὃ βουλόμενος. ἐν 
δὲ τῇ πόλει χοπίδας ἄγουσε χαὶ τοῖς Τιϑηνιδίοις καλου: 

μένοις ὑπὲρ τῶν παίδων. χομίζουσι γὰρ αἱ τιτϑαὶ τὰ ἄρ- 
ρένω παιδία κατὰ τὸν χαιρὸν τοῦτον εἰς ἀγρὸν καὶ πρὸς 

λαβεῖν Ο, αυϊ 516 Ρεγεῖε, κρατῖνος δὲ ες φούτων φησὶν, ἐν τως 

λέσχαισι ---- ᾿ 

138 6. Ξενοφῶντι] Αρ651ὶ ὙΨΠΙ, 7. ομνημονεύοντα! φησὶ 
μϑημονεύοντα ΟΔΒδυ Οπιι5... λέγειν ΑΛΒΡΨ. λέγειν Τι. φύσκαι 1. 

φύσται ΡΥ. Ῥοβέ Οτγδίϊπὶ νϑυβ5 δῖ0 βϑυδὶς Ο, ὅτε ἣ χκοπὶς ἑορτή 

ἔστι παρὰ λακεδαιμονίοις, ἐν ἣ ϑύουσιν αἶγας, ἄλλο δ᾽ οὐδὲν ἱερεῖον. 

138 ἴ. γένηται] γένητε Β. αἴκλον οοπδέαπίον ΔΒ, ἱποοπϑίδη- 

ἐὸν Ὑ1.. ἀϊκλον αὐῖᾳιο ΟΡ. χοπίζωσί] χόπις ζῶσι Ῥς χατα- 

κλιϑέντας ΒΡ δὲ δομυνοῖση. δἀϊεῖο. κατακλινϑέντας ΜΠ. 

139 ἃ. πᾶονι δἀά. ἴ,. οπι. ΒΌΥ,. ᾿ χαὶ τὸν] καὶ τὸ Β. 

διδόκοι] διδόκοι δὲ καὶ ϑοινν ΙΒ. «ε ξηρὰ Ῥ εὲ δομννθῖρα. τὰ 

ξηρὰ ὙΠ, δῖος οὲ 1]. Ρ. 86 ἃ. δὲ καὶ τῶν] δ᾽ ἐκ τῶν Β. 

ἄλλων οπι. Ὁ. τιτϑαὺ Ῥ, ϑουθουαίαν τίεϑαι. ἀγρὸν] ἀγορὰν Ὁ. 
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νυ τὴν Κορυϑαλίαν χαλουμένην “Ἄρτεμιν, ἧς τὸ ἱερὸν παρὰ 
τὴν καλουμένην Τίασσόν ἐστιν, ἐν τοῖς πρὸς τὴν Κλήταν, 
μέρεσι, τὰς κοπίδας παραπλησίως" ταῖς λελεγμέναις ἐπιτε- 
λοῦσι" ϑύουσι δὲ καὶ τοὺς γαλαϑηνοὺς ὀρϑαγορίσκους χαὶ 
παρατιϑέασιν ἐν τῇ ϑοίνῃ τοὺς ἱπνίτας ἄρτους. τὸ δὲ 

ἄϊχλον ὑπὸ μὲν τῶν ἄλλων “Δωριέων καλεῖται δεῖπνον. Ἐπί» 
χᾶρμος γοῦν ἐν ἐλπίδι φησὶν » Ἐχάλεσε γάρ τῦ τις ἐπ᾿ 

ἄϊκλον ἑκὼν, τὺ .δὲ ἑκὼν ᾿ᾧχεο τρέχων.“ τὰ αὐτὰ εἴρηκε 
ὁ χαὺ ἐν Περιάλλῳ. ἐν δὲ τῇ “Τακεδαίμονι τοῖς εἰσιοῦσιν εἰς 
τὸ φειδίτιον. μετὰ δεῖπνον τὸ καλούμενον ἄϊχλον εἰσφέρου- 
διν ἄρτους ἐν ἀρριχίδι καὶ χρέας ἑκάστῳ. χαὶ τῷ νέμοντε 
τὰς μοίρας ἀχολουϑῶν ὃ διάκονος κηρύττει τὸ .ἄϊκλον 
προστιϑεὶς τοῦ πέμψαντος τὴν. ὀνομασίαν. 

17. “Ταῦτα μὲν ὃ Πολέμων. πρὸς ὃν ἀντιλέγων 4(δυ- 
μος ὃ γραμματικὸς. »-- χαλεῖ δὲ τοῦτον ὃ Δημήτριος ὃ 

Τροιζήνιος. βιβλιολάϑαν;. διὰ τὸ πλῆϑος ὧν ἐχδέδωχε συγ- 
γραμμάτων" ἔστι γὰρ τρισχίλια πρὸς τοῖς πενταχοσίοις ---- 

ἃ φησὶ τάδε "» Πολυκράτης. ἐν τοῖς «“αχωγιχοῖς ἰδτορεῇ ὅτι 

τὴν μὲν τῶν. “γαχινϑίων ϑυσίαν οἱ «Τάχωνες, ἐπὶ ϑροῖθ 

ἡμέρας συντελοῦσι, καὶ διὰ τὸ πένϑος τὸ γενόμενον. περὶ 
τὸν “γάκινϑον οὔτε στεφανοῦνται ἐπὶ τοῖς δείπνοις οὔτε 
ὥρτον εἰσφέρουσιν, ἀλλὰ πέμματα χαὶ τὰ τούτοις ἀχό- 
λουϑα διδόασι, καὶ τὸν εἰς τὸν ϑεὸν παιᾶνα οὐχ ἄδουσιν, 

οὐδ᾽ ἄλλο τι τοιοῦτον εἰσάγουσιν οὐδὲν, καϑάπερ ἐν ταῖς ἡ 
ἄλλαις ϑυσίαις ποιοῦσιν" ἀλλὰ μετ᾽ εὐταξίας πολλῆς δει- 

πνήσαντες ἀπέρχονται. τῇ δὲ μέσῃ τῶν τριῶν ἡμερῶν γί- 
γέται ϑέα ποικίλη χαὺ πανήγυρις ἀξιόλογος καὶ μεγάλη. 
παῖδές τε γὰρ κιϑαρίζουσιν ἐν. χιτῶσιν ἀγεζωσμέγοι χαὺ 
πρὸς αὐλὸν ἔδοντες πάσας ἅμα, τῷ πλήχτρῳ τὰς χορδὰς 

139 Β. χορυϑαλίαν ΑΒΟΡ, κορυϑαλλίαν ΥΙ,. ὀρϑαγορίσχους 
ῬΨῚ,, ὀρϑραγορίσκους ΒΟ Βα511. τὸ δὲ αἴκλον (ἄϊχλον ῬῚ καλού- 
μενον ΡΥ͂ΤΩ. χαλούμενον οτι. ΑΒ6. δεῖπνον) δείπνος Β.. Ἐρι- 
ΘΠατπὶ Ὑο θα Ὁπ. Ο. γάρ τὺ Θρρπίδομμαι ΓΛΌΡΙ γάρ τοι- 
ὥχεο Ῥ εἰ Οαϑδυβοπιβ. ῴχετο ΨΤ.. 

199. 6. φειδίέτιον ῬῚ;. φιδίτιον Ψ. 
τοῦτον ὃ Β., ΑΒογαὲ ὃ, 

139 ἃ. Ροβὲ 7ολυχράτης ἰξεγαπι φησὶ ἱπξεταπέ ΒΡ, διδόασι 
διδόναι Β. : 

ἐν ἀρριχίδι) ἐν ναριχίδι Ῥ. 
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ἐπιτρέχαντες ἐν ῥυϑμῷ μὲν. ἀναπαίϊστῷ, εμδτ᾽ ὀξέος δὲ 
νοῦ»: τὸν ϑεὸν ἄδουσιν" ἄλλοι δ᾽ ἐφ᾽ ὑπῆων. βενου. (θὴρ κι 

τὸ ϑέατρον. διεξέρχονται. ̓ χοροί τὲ νεανίσκων, παμπληϑεῖς, 
εἰσέρχονται. χαὶ τῶν͵ ἐπιχωρίων τινὰ ποιημάτων. ἄδουσι»,. 
ὀρχησταί. τὲ ἐν τούτοις ἀναμεμιγμένοι, τὴν ,κίνησιν ᾿ἀρχαῖ-. 
χὴν ὑπὸ τὸν αὐλὸν καὶ τὴν ᾧδὴν ποιοῦνται. τῶν. δὲ. παρξ. 

ϑέγων αἱ μὲν ἐπὶ κανάϑρων, καμαρωτῶν 'ξυλένων τὡρμά-. 
των, φέῤονται πολυτελῶς κατεσκευασμένων, φὰς δ᾽ ἐφ᾽ ἀμί, 
λαις' ἁρμάτων ἐξευγμένων πομπεύουσινς ἅπασα δ᾽ ἐν ὯΝ 
νήσει χαὶ χαρῷ', τῆς ϑεωρίας ἡ πόλις καϑέστηκεν.. ἱ ἱερεῖ, 

τε παμπληϑῆ ϑυύουσι τὴν. ἡμέραν ταύτην. καὶ" εδεισενίξουσεν, 

οἱ πολῖται πάντας τοὺς" "χνωρίμους χαὺ τοὺς. δούλους τοὺς. 

ἰδίους" οὐδεὶς δ᾽ ἀπολείπει τὴν ϑυσίαν, -ἀλλὰ χενούσφαν, 

συμβαίνει τὴν πόλιν πρὸς τὴν. ϑέαν. τῆς “δὲ χοπίδος μνη-. 

140 μονεύει χαὶ , ““ριστοφάνης ἢ Φιλύλλιος. ἐν ταῖς. “Πόλεσιν, 

᾿Ἐπίλυκός τ᾽ ἐν ̓ Κωραλίσχῳ λέγων: οὕτως: ); Ποττὰν 'χοπίδ᾽ 

οἰώσομειε ἕν “Ἱμυχλαῖον.- παραγγέλλωσι βάρακες. πολλοὶ 
κἄρτοι χαὶ σδωμὸς μάλα ἀδύς. “ διαρρήδην λέγων. «μάζας. : 
ἔν ταῖς κοπίσι παρατίϑεσθαι -- τοῦτο. γὰρ. "οἱ βάραχες 
δηλοῦσιν, οὐχὶ τολύπας.,. ὥς φησι «υκόφρων, ἢ). τὰ. προ: 

φυράματα τῶν. μαζῶν, ὡς ᾿Ερατοσϑένης. -- καὶ ἄρτους 
δὲ καὶ ζωμόν τινα χκαϑηδυσμένον περιττῶς. τίς δ᾽ ἐστὶν ἢ 
κοπὶς σαφῶς ἐχτίϑεται "Μόλπις ἐν τῇ «ακεδαιμονίων σπο- 

λιτείῳ. γράφων οὕτως ..Ποιοῦσι δὲ χαὺ τὰς χαλουμένας χκο- 

πίδας. ἔστε δ᾽ ἡ χοπὶς δεῖπνον, μᾶζα, ἄρτος, κρέας ΐ λά- 

χανον ὠμὸν, ὑμερε σῦκον, τράγημα, τς ῥατᾷ αλλὰ μὴν 

139 6. ἐφ᾽ 6. ἀφ᾽ ΒΡΨΙ.. κεκοσμημένοι Ο; κεκοσμημένων ΡΥΙ,. 
139 ἢ, χαμαρωτῶν ΡΙ,, καμάρῳ τῶν Ψ. . πάντας) πάντες Β. 

140 ἃ. ΕρΠγοὶ νογθὰ οηϊ. Ὁ. Πουτὰν) πότταν Β. πόττ᾽ ἂν 
Ψ. ποττ᾽ ἂν Ρ. πότ᾽ ἂν Τ,. ᾿χοπίδ᾽ οἱώσομαν Ἀ. κοπιδιώσωμαι. Β. 
κοπιδοιώσωμαι ΡΥ͂Τ,. κοπίδ᾽ ἔσσυμαν Ἰδοοῦβια5 μ᾿. θὅν ἐν ἀμύχλαιον 
Ἀ. ἐναμυκλαῖον Υ΄. ἕν ἀμυκλαῖον. Ῥ. ἐναμικλαῖον ἴ,. - παραγγέλλωσν 

ΨΙ,. παραγγέλλω σοι. Ῥ. παραγγέλωσι͵ Β. παντὰ γελάοντι ἸΔΟΟΡ 5115, 
πολλοὶ καὶ ἄρτον (ἀϑϑιιοπαβ. ΠΡ ΓῚ. πολλὰ οἱ κάρτα, κόλλαβον͵ ἄρτου 

ὙΠΟ ἢἶτι5. σδωμὸς ϑομυνοῖρη. ζωμὸς, Θἀδαῦθομμβ, δωδέμκοστον 
Ῥν. δωδέμοστος ΒΓ ς-ἁἀδὺς ΔΒΡ θ πὲθ μα θγάπαθ Οαβαιβοηὶ, ἀδεῖς 
ΥΠ. μάζας] μάζαν Β. γὰρ οἷ᾽ βάρακες 10. γὰρ, οἵ ἀβάραχες Β. 

γὰρ ἀβάρακες ΡΥ. ι φολύπας 1... τὸ λύπας. Ν, ᾳυοα ρῥτγίμηαμι Πᾶ- 
θαι Ρ. ᾿ 

- 

- 
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οὐδ᾽ ὀρϑαγορίσχοι λέγονταϊ; ; ὥς φησιν ὃ Πολέμων; οὗ γα- 
“λαϑηνοὶ χοῖροι; ἀλλ᾽ ὀρϑραγορίσκοι » ἐπεὺ πρὸς τὸν ὕρ- 
ὅρον πιπράσχονταϊ, ὡς ΤΠρσαῖος ἱστορεῖ ἐν τῇ “Ἰακωνιχῇ 

σπολιτείῳ καὶ “Διοσχουρίδης ἕν δευτέρῳ. πολιτείας χαὶ “έρι- 
σΈολλ ἐν τῷ προτέρῳ χαὺ οὗτος τῆς' “Ἰαχώνων πολιτείας. 

: ἔτι φησὶν ὃ ̓ Μομέβων᾽ χαὶ τὸ δεῖπνον ὑπὸ τῶν “1ακεδαι- 

μονίων αἴκλον προσαγορεύεαϑαι, παραπλησίως ἁπάντων 
Δωριέων οὕτως αὐτὸ καλούντων. έλαμα μὲν γὰρ οὕτω 
φησὺ 

Κὴπὶ τᾷ μύλᾳ δρυφῆται κὴπὲὶ ταῖς συναιξλίαις. 
οὕτω τὰ συνδείπνια χαλῶν. καὶ πάλιν͵,,Δϊκλον ᾿Φλχμάων 
ἁρμόξατο.““ ἄϊχλον δ᾽ οὐ λέγουσιν οἱ “άκωνες τὴν μετὰ 
τὸ δεῖπνον μοῖραν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ διδόμενα τοῖς φρειδιτίοις 
μετὰ τὸ δεῖπνον" ἄρτος γάρ ἐστι καὶ χρέας. ἀλλ᾽ ἐπαΐχλα 
μὲν λέγεται ταῦτα, ὄντα οἷον ἐπιχορηγήματα τοῦ συντε- 

ταγμένου τοῖς φειδίταις ἀΐχλου" παρὰ γὰρ τοῦτο οἶμαι 
τὴν φωνὴν πεποιῆσϑαι. καὶ ἐστὶν ἡ παρασχευὴ τῶν 1εγο- 
μένων ἐπαΐχλων οὐχ ἁπλῆ, καϑάπερ ὁ Πολέμων ὑπείλη- 
φεέν, ἀλλὰ διττή. ἣν μὲν γὰρ τοῖς παισὶ παρέχουσι, πάνυ 

“τις εὔκολός ἔστι χαὶ εὐτελής. ἄλφιτα γάρ ἔστιν ἐλαίῳ δε- 

δευμένα, ἅ φησι ᾿Νικοχλῆς ὃ «Δάχων χάπτειν αὐτοὺς μετὰ 
τὸ δεῖπνον ἐν φύλλοις δάφνης, παρὸ καὶ καμματίδας μὲν 
προσαγορεύεσθαι τὰ φύλλα, αὐτὰ δὲ τὰ ψαιστὰ κάμματα. 
ὅτι δὲ ἔϑος ἦν τοῖς πάλαι χαὶ φύλλα δάφνης τραγηματί- 

140 ΡΒ. λέγονται --- δοϑραγορίσπκοι 848. .. οπι. ΡΥ͂. ὡς περ- 
σαῖος ΑΡ, ὥσπερ σαῖος Ὑ1.. ἴπ Ὁ Πᾶθο Οπιἰ58ᾶ. ᾿ 

140 ο. χαλούντων] λαλούντων Β. Κὴπὶ τᾷ Βομινοῖρῃ, κηπεται 

ἈΒ. κηπιταὶ Ῥ. χἤπειται Ψ΄. κἤπειτα 1. μύλᾳ ϑδοιινοῖρῃ, ΓΡΡῚ 
μύλαι. συναικλίαις] ΓΙ θέαν συναικλείαις. συνακλείαις ΒΡ, 

ἁρμόξατο ΡῚ,. ἀρμόξατο Υ. ἀλλ᾽ οὐδὲ ---- τὸ δεῖπνον οπι. Β. 

Λᾷ ἐπιχορηγήματα ἴπ Ο δαϊοσοίαπι ἤγουν μετὰ τὸ δεῖπνον τραγήματα 
ἐχ 140 ἢ. 

140 ἃ. ἀΐχλου εἴ ὙΙ, δὲ ἱπῆγα βδόρίι5. παισὶ 1,. πάσι Υ. 
πᾶσι ΑΒΡ. ἅ φησῇ ἃ δὲ φησὶ Β. ψαιστὰ] ψαυστὰ Ἐ. 

140 6. καὶ φύλλα ΒΡ. ΑΒθοταΐξ κα. οΟαίας ΒίΙοοΙδύο γουρθα 
οἷ". 6. 
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ζεσϑαι Καλλίας 92) Διοχλῆς ἐν τοῖς Κύχλωψί φησιν οὕτως 
Φυλλὰς, ἡ δείπνων κατάλυσις" ἢ δὲ καϑάπερ σχη- 

μάτων. 
ἣν δ᾽ εἰς τὰ τῶν ἀνδρῶν φειδίτια κομίζουσι, σκχευοποιεῖ- 
ται ἔχ τινων ζώων ὡρισμέγων, παραχορηγοῦντος αὑτὰ τοῖς 

φειδίταις ἑνὸς τῶν εὐπορούντων, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ χαὶ πλειό- 
γων. ὃ δὲ Μόλπις καὶ ματτύην φησὶ προσαγορεύεσθαι τὰ 
ἐπαϊκλα. 

18, Πε ερὲ δὲ τῶν ἐπαΐχλων Περσαῖος ἔν τῇ ““ακωνικῇ 

πολιτείᾳ οὑτωσὶ γράφει, » Καὶ εὐϑὺς τοὺς μὲν εὐπόρους 

ἢ ζημιοῖ εἰς ἐπάϊχλα" ταῦτα δ᾽ ἐστὲ μετὰ δεῖπνον τραγή- 
ματα" τοῖς δ᾽ ἀπόροις ἐπιτάττει κάλαμον, ἢ ἢ στιβάδα ἢ 

: φύλλα δάφνης φέρειν, ὕπως ἔχωσι τὰ ἐπάϊχλα χάπτειν 
«μετὰ δεῖπνον. γίνεται γὰρ ἄλφιτα ἐλαίῳ ἐρραμένα. ἜΝ 
ὅλον ὥσπερ πολίτευμά τι τοῦτο δὴ συνίσταται μικρόν. καὶ 
γὰρ ὀντινγα δεῖ πρῶτον χαταχεῖσϑαι ἢ δεύτερον, ἢ ἐπὶ τοῦ 

σχιμποδίου χαϑῆσϑαι, πάντα τοιαῦτα ποιοῦσιν εἰς ἐπαϊ- 
κλα.“ τὰ ὅμοια ἱστορεῖ χαὶ Διοσκουρίδης. περὶ δὲ τῶν 

44ιτ καμματίδων χαὶ τῶν χαμμάτων Νικχοχλῆς οὕτως γράφει 
» Διακούσας δὲ πάντων ὃ ἔφορος ἤτοι ἀπέλυσεν 7) κατέ 
δίχασεν. ὃ δὲ νικήσας ἐζημίωσεν ἐλαφρῶς ἤτοι κάμμασιν 7 

χκαμματίσιν. ἔστι δὲ τὰ μὲν χκάμματα ψαιστὰ, αἱ δὲ χαμ- 
ματίδες αἷς χάπτουσι τὰ ψαιστα. “ 

19. Περὶ δὲ τοῦ τῶν φειδιτίων δείπνου Δικαίαρχος, 
τάδε ἱστορεῖ, ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ' Τριπολιτικῷ ,, Τὸ δεῖ- 
πνον πρῶτον μὲν ἑχάστῳ χωρὶς παρατιϑέμενον καὶ πρὸς 

Ρ ὅσερρν χοινωγίαν οὐδεμίαν ἔχον" εἴτα μᾶζαν μὲν ὅσην ἂν 

ε 

φησὶν οὕτως} φησὶ οὗτος Β. ὁ Φυλλὰς, ἡ Ἐχγ[αγαξίαϑ. 

φῦλλα σὺ Ψ1,. φυλλὰ συ Ρ. φυλαση Δ. φυλάση Β. κατάλυσις Ἐτ- 

Γαγάξια5. 1ὐθγῖ χαταλύσεις. ἡ δὲ] ἡδὲ Ρ, κομίζουσιν νομί- 
ζουσιν Ῥ, ἑνὸς τῶν] ἐν ὀστῶν ΒΡ. Περσαῖος ΟὈΒΔΌΒΡΟΠΙΙ5. 

ΤΑΡΥῚ περσεὺς- 

140 ἔ, ζημιοῖ εἰς] ζημιοῖς Ῥ, δεῖπνον τραγήματα] δεῖπνον γὰρ 
τραγήματα ΒΒ. ἐλαίῳ] ὀργαίῳ Ῥ. ἐρραμένα] ἱἐραμμένα », ἐῤ-- 

ῥαμμένω Ῥ. τοῦτο δὴ] τοῦτον δὲ Β. τοῦτον δὴ Ῥ. ἢ ἐπὶ] ἡ 
πὶ Ρ. εἰς ἐπάϊκλα] εἰς τὰ ἐπάϊκλα Ῥ, 

141 ἃ. ἔφορος) εὔφορος ΒΏΡ, εἷς] ἐν αἷς Οογαδϑ. εἶτα 

μᾶζαν ἔστι δὲ μᾶζα δον ἢ. 
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ἕχαστος ἢ βουλόμενος, καὶ πιεῖν πάλιν ὅτων ἢ ϑυμὸς ἑκά- 
στῳ κώϑων παρακείμενος ἐστίν. ὄψον δὲ ταυτὸν ἀεί ποτε 
'πᾶσίν ἐστιν, ὕειον χρέας ἑφϑὸν, ἐνίοτε δ᾽ οὐδ᾽ ὁτιμενοῦν 
σπλὴν ὄψον τι μιχρὸν. ἔχον σταϑμὸν ὡς τέταρτον μάλιστα, 

καὶ παρὰ τοῦτο ἕτερον οὐδὲν πλὴν ὅ γε ἀπὸ τούτων ζω- 
μὸς, ἱκανὸς ὧν παρὰ πᾶν τὸ δεῖπνον ἅπαντας αὑτοὺς 
παραπέμπειν, κἂν ἄρα ἐλάα τις, ἢ τυρὸς » ἢ σῦκον. ἀλλὰ 
κἄν τι λάβωσιν ἐπιδόσιμον, ἰχϑὺν, ἢ λαγὼν ν᾽ ἢ φᾶτταν, 

ο ἢ τι τοιοῦτον. εἶτ᾽ ὀξέως ἤδη . δεδειπνηκόσιν ὕστερα περι- 
φέρεται ταῦτα τὰ ἐπάϊχλα χαλούμε ἐμᾶς συμφέρει δ᾽ ἕκα- 
τος εἰς τὸ φειδίτιον ἀλφίτων μὲν ὡς τρία μάλιστα ἡμι- 
μέδιμνα ᾿4ττικὰ, οἴνου δὲ χόας ἕνδεχά τινας ἢ δώδεκα, 
παρὰ δὲ ταῦτα τυροῦ σταϑιμόν τινα χαὶ σύκων, ἔτει δὲ 
δὶς ὀψωνίαν περὺ δέχα τινὰς «ἰγιναίους ὀβολούς. “ὩΣ φαῖς 

ρος ὃ ̓ κὰν τρίτῳ. -«“Ζακωνικῆς πολιτείας γράφει » Φέρουσι 

δὲ καὶ ἐπάϊκλα αὐτοῖς. οἱ φειδίται" χαὶ τῶν μὲν ἀγρευομέ- 

γῶν ὑφ᾽ αὑτῶν ἐνίοτε οἱ πολλοὶ, οὐ μὴν ἀλλ᾽ οἵ γε πλούσιοι 
ἃ χαὺ ἄρτον καὶ ὧν ἂν ὥρα ἐκ τῶν ἀγρῶν ὅσον εἷς αὐτὴν 
τὴν συνουσίαν, νομίζοντες καὶ τὸ πλείονα τῶν ἱκανῶν πα- 
φασκευάζειν περιττὸν εἶναι, μὴ μέλλοντά γε προσφέρεσϑαι. “" 
ἹΜόλπις δέ φησι, Μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον εἴωϑεν ἀεί, τι παρά 
τινος κομίξεσϑαι, ἐνίοτε δὲ χαὶ παρὰ πλειόνων, παρ᾽ αὖ- 

τοῖς χατ᾽ οἶχον ἠρτυμένη ματτύη, ὃ καλοῦσιν ἐπαΐχλον. 
τῶν δὲ κομιξομένων οὐδεὶς οὐδὲν ἀγοράσας, εἴωθε φέρειν" 

οὔτε γὰρ ἡδονῆς, οὔτ᾽ ἀχρασίας γαστρὸς. οὕνεχεν κομίξου- 

σιν, ἀλλὰ τῆς αὑτῶν ἀρετῆς ἀπόδειξιν τῆς κατὰ τὴν ϑή- 

ὁ φᾶν ποιούμενοι. πολλοὲ δὲ χαὶ ποίμνι᾽ αὐτῶν τρέφοντες 

141 ". κώϑων Οδδαιθοπα5. καϑ' ὃν Ὑ1,. χκαϑ΄ ὧν ΡΕ ἐνίοτε 
δ᾽ οὐδ᾽ ὃ τι μὲν οὖν δοινοῖρῃ. ἐνίοτε δ᾽ οὐδ᾽ δτιοῦν (Δϑδυθοηυθ. 
ἐνίοτε δέ τι (δὲ τὲ ΡῚ μόνον ῬΥ͂Τ,. ὄψον «τι ὄψου τι ΒΡ. 

τέταρτον) τέσαρτον μνᾶς ΟΑΒΔΙΒθΟΠπαι8,., ἴῃ Ο ἐοέιι8. Ἰοοῖι8 ὁπ|. 

ἕτερον) ἕτεροι Β.. τούτων] τούτου Ο. παρὰ πᾶν ΑΒΡ, παρα- 
πᾶν Ψ. παρ᾽ ἅπαν Τ,. 

141 ς.. χόας] χοὰς Ῥ, χοεῖς Β. ἔτι δὲ εἰς] ἔτι καὶ εὶς Β. 
αὐτοῖς) αὐτοὶ ϑοινν οΙρἢ. ἀγρευομένων ἴ,. ἀγορευομένων ΨΥ. 

141 ἅ. τὸ πλείονα Ὁαβαυθομιβ. {ἰθυὶ τὰ πλείονα. ἠρτυμένη ἡ 
ματτύη (ἀϑδυθοπιιβ. ἠρτυμένα ματτύην ΨΙ,. ἠρτυμένα ματτύειν Ῥ, ἠρ- 

τυμένην ματτύην Ὁ, οὐδὲν Β. οὐϑὲν ῬΨῚ]), οὔτ᾽ ἢ Τ,ορ δ θδέιμ 
οὐδ᾽. ποίμνι᾽ Β. ποίωια ὙΤ,. ' 
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ἀφϑόνως μεταδιδόασι τῶν ἐχγόνων: ἔστ δ᾽ ἡ ματτύη 
φάτται, χῆνες, τρυγόνες, κίχλαι, κόσσυφοι, λαγὼ, «ἄρνες, 
ἔριφοι. οἱ δὲ μάγειροι σημαίνουσι τοὺς ἀεί τι χομίζοντας 
εἰς μέσον, ἵνα πάντες ἴδωσι τὴν τῆς. ϑήρας φιλοπογίαν͵ 
χαὺ τὴν εἰς αὑτοὺς ἐχτένειαν."“ἐ. “Ἰημήτριος δ᾽ ὁ Σχήψιος 
ἐν τῷ πρώτῳ τοῦ “Τρωικοῦ διακόσμου. τὴν τῶν Καρνείων 
φησὶν ἑορτὴν παρὰ Τακεδαιμονίοις μίμημα εἶναι στρατιω- 
τικῆς ἀγωγῆς. τόπους μὲν γὰρ εἶναι ἐννέα τῷ ἀριϑμῷ, 

Υ σχιάδες δὲ οὗτοι καλοῦνται, σκηναῖς ἔχοντες παραπλήσιόν 

τι" καὶ ἐννέω καϑ' ἕχαστον ἄνδρες δειπνοῦσι ; πάντα τὲ 
ἀπὸ προστάγματος κηρύσσεται. ἔγει τὲ ἑκάστη σκιὰς φρα- 
τρίας τρεῖς καὶ γίνεται ἡ τῶν ἐρρῆ ὠρρο ᾧς ἑορτὴ ἐπὶ ἡμέρας 
ἐνγέα. 

20. Τὴν δὲν τῆς διαίτης τῆς τοιαύτης ρου ὰ ἂν, 

ὕστερον χαταλύσαντες οἱ «“άχωνες ἐξώχειλαν εἰς τρυφήν. 

“Φύλαρχος γοῦν ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ χκαὺ. εἰκοστῇ τῶν 
ἱστοριῶν τάδε γ γράφει περὶ αὐτῶν »«Ταχεδαιμόνιοι εἰς μὲν 
τὰ φειδίτια, οὐχ ἤρχοντο, χατὰ τὸ πάτριον ἔϑος" ὅτε δὲ 

1λ2 καὶ παραγένοιντο, μικρὰ συμπεριενεχϑεῖσι νόμου. χάριν 
παρεσχευάζετο χαὶ ἄλλα αὐτοῖς, στρωμναί τε τοῖς μεγέ- 
ϑέεσιν οὕτως ἐξησκημέναι, πολυτελῶς χαὶ τῇ ποικιλίᾳ, δια- 

φόρως ὥστε τῶν ξένων ἐνίους τῶν παραληφϑέντων ὀχνεῖν 
τὸν ἀγκῶνα ἐπὶ τὰ προσχεφάλαια ἐρείδειν. οἱ δὲ πρότερον 
ἐπὶ τοῦ χλιντηρίου ψιλοῦ διακαρτεροῦντες. τῆς χλίνης παρ΄ 

ὅλην τὴν συνουσίαν, ὅτε τὸν ἀγκῶνα ἅπαξ ἐρείσειαν, εἰς 
τῇ» προειρημένην τρυφὴν ἤλϑον, ποτηρίων τ᾽ ἐχϑέσεις 

πολλῶν καὶ βρωμάτων παντοδαπῶς πεποιημένων παραϑέ- 

141 6. ματτύη ΒΟ. ματτύα ῬΥΪ, δἔ ἱπέοῦ ὑθυβαβ Ο. φάτταν 
Ῥ. φᾶτταν Ψ.. τρυγόνες ΡΊΩ. τριγόνες ΒΥ, λαγὼ] λαγωοὲὶ Ῥ. 
ἂν τῷ πρώτῳ] ἐν τῷ αω Ῥ. ἐν αὦ Β. καρνείων ὙἹ,. καρνίων ΑΒΟΡ, 
χαρνήων Ἐϊιδέδεῃ 5 ν. 1370, 45. τόπους} τρύπους ΑὉ. 

μὲν γὰρ εἶναν ἐννέα 6, γὰρ εἶναν ἐννέα μὲν ῬΨῚ,. ἀριϑμῷ) ἀριστεῖ σ. 
141 ἴ, σκηναῖς) οχηνὰς Ῥ. ἔχει --α τρεῖς ον, Ὁ, σκιὰς 

Οαβδυθοπαβ. σκιὰ ΡΨ, φρατρίας] ϑδοιδοθαΐίαι φρατρείας. 
χαρνείων Ψ]1.. χαρνίων ΒΡ 6ὲ, αὐ ορίμον, ΔΌ, ἐννέα] 9. Ῥὶ 

“Φύλαρχος ῬΠ.. φίλαρχος Υ. 
142 ἃ. Τὐθτὶ συμπεριενεχϑεῖσιν ὁμοῦ χάριν παρεσκευξζετο καὶ πάλιν 

αὐτοῖς. ΟοΥτοχῖξ. (δβαιθοηα5. εἷς τή» 1011 εἰς δὲ τὴν. εἰς τήνδε 

τὴν ΟοΓδ 5. παντοδαπῶς Ο(Αϑδυθοπιδ. Τυἱδιὶ παντοδαπῶν. 
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» σεις, ἔτι δὲ μύρων ἐξηλλαγμένων. ὡς δ᾽ αὕτως οἴνων καὶ 
τραγημάτων. χαὶ τούτων ἦρξαν οἱ μικρὸν πρὸ “Κλεομένους 
βασιλεύσαντες, “Ἵρεὺς χαὺ “Ακρότατος. ν᾿ αὐλικὴν ἐξουσίαν 

ζηλώσαντες" οὖς τοσοῦτον αὐϑις ὑπερῆράν τινες τῶν ἰδιω- 

τῶν τῶν ἐν “Σπάρτῃ γενομένων χατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον 
τῇ πολυτελείᾳ τῇ καϑ'᾽ αὑτοὺς ὥστε δοχεῖν τὸν “Ἵρέα χαὶ 
τὸν ᾿Ακρότατον εὐτελείᾳ πάντας ὑπερβεβληκέναι τοὺς ἀφε- 
λεστάτους τῶν πρότερον. “ ἶ 

21. Κλεομένης δὲ πολὺ διενέγχας τῷ τε συνιδεῖν 
πράγματα, καίτοι νέος ὧν, καὶ χατὰ τὴν δίαιταν ἀφε- 

ς λέστατος γέγονεν. ἤδη γὰρ τηλικούτων πραγμάτων ἡγού- 
μενος ἕμφασιν τοῖς παραλαμιβανομένοις πρὸς τὴν ϑυσίαν 
ἐποίει, διότι τὰ παρ᾽ ἐκείνοις τῶν παρ᾽ αὐτὸν οὐδὲν κα- 
ταδεέστερα εἴη παρασκχευαζόμενα. πολλῶν δὲ πρεσβειῶν πα- 
ραγινομένων πρὸς αὐτὸν, οὐδέποτε ἐνωρίστερον τοῦ κατει- 
ϑισμένου συνῆγε χαιροῦ, πενταχλίνου τε διεστρώννυτο οὐ- 
δέποτε πλεῖον" ὅτε δὲ μὴ παρείη πρεσβεία, τρίκλινον. καὶ 
πρόσταγμα οὐκ ἐγίνετο δι᾿ ἐδεάτρου, τίς εἴσεται χαὶ χα- 

ἁ τακλιϑήσεται “πρῶτος, ἀλλ᾽ ὃ πρεσβύτατος ἡγεῖτο ἐπὶ τὰς 
κλίνας γε ξ μή τιν᾽ αὐτὸς προσχαλέσαιτο. κατελαμβάνετο δὲ 

ἐπὶ τὸ πολὺ μετ᾽ ἀδελφοῦ κατακείμενος ἢ μετά τίνος τῶν 
ἡλιχιωτῶν. ἐπί τε τῷ τρίποδι ψυχτὴρ χαλκοῦς ἑπέχειτο χαὶ 

χάδος καὶ σχαφίον ἀργυροῦν δίο κοτύλας χωροῦν χαὶ αύα- 
ϑος, ἢ δ᾽ ἐπίχυσις χαλχῆ. πιεῖν δὲ οὐ προσεφέρετο ΕΗ 

μή τις αἰτήσειεν" ἐδίδοτο δὲ χύαϑος εἷς πρὸ τοῦ δείπνου" 

τὸ δὲ πολὺ πρώτῳ" χαὶ ὅτε προσνεύσειεν ἐκχεῖνος, οἵτως 

142 Ὁ. μιχρὸν] μικρῶν Ῥ, Ἐογία58β8 μικρῷ γοϊαϊέ, αὖϑις αά. 
ΒΟ. οπι. ΡΥ͂Ι,. γενομένων] γινομένων ΒΒ, δοκεῖν Ομ οῖρ ἢ. 
οάϊεϊο. δοκεῖ ΡΠ, ἀφιλεστάτους ἘΒ. Κλεομένης δὲ] κλεομέ- 
γῆς τ Ῥ. ἱ ; 

142 ς. κατειϑισμένσυ ῬΊ,. καταϑισμένου Υ. πενταχλίνου ΑΒΟΡ, 

πεντιχλινον Ὑ1,. δι’ ἐδεάτρου οτὰ. Β. εἴσεται) εἴσεται Ῥ. 

χατακλιϑήσεται ἴ,. χαταχληϑήσεται ῬΥ͂, 
142 4. ἐπὶ τὸ πολὺ Β εἐ δεμινοῖρῆ. οδἄϊεϊο, ἐπὲὸὲ πολὺ ΡΥ].. 

μετ᾽ μετὰ τοῦ Ὁ. χάδος Τ,. κλάδος ΑΒΡΨ, αἰτήσειεν ἐδίδοτο 

ΟΔΒΔΌΒΟΠΙΙ5. αἰτήσει ( --- ἡ Β) ἐνεδίδοτο ΡΥΨΙ,. εἰ μή τις αἰτήσει. ἤτουν 

δὲ, ὅτε προσνεύσειεν ἐκεῖνος (. πρώτῳ ΛΒ. πρῶτον Ψ].. πρώτων Ρ. 

καὶ ὅτι προσενεύσειεν Ῥ, 
ΑΥΗΕΝΑΕΙΒ, 1. μο 
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ἤτουν καὶ οἱ λοιποί. τὰ δὲ παρατιϑέμενα ἐπὶ μὲν, τραπε- 
Θ ξίου ἣν. τοῦ τυχόντος, τὰ δὲ λοιπὰ ὥστε μήϑ᾽ ὑπεραίρειν 

μήτε λείπειν, ἀλλ᾽ ἱκανὰ ἅπασι γίνεσϑαι. χαὺ μὴ προσδεῖς- 
σϑαι τοὺς παρόντας. οὔτε γὰρ οὕτως ᾧετο δεῖν. ὥσπερ 

ἐν τοῖς φειδιτίοις, δέχεσϑαι ζωμῷ. καὶ ᾿χρεδδίοις: ἀφελῶς 

οὔτε πάλιν οὕτως ὑπερτείνειν, ὡς εἰς τὸ μηδὲν δαπανᾶν, 
ὑπερβάλλοντα τὸ σύμμετρον. τῆς διαίτης. τὸ μὲν γὰρ ἄνε- 
λεύϑερον ἐνομίζετο, τὸ δ᾽ ὑπερήφανον. ὃ δ᾽ οἶνος ἦν μι- 

χρῷ βελτίων ὅτε παρείησαν τινές. ἐπεὶ δὲ δειπνήσειαν, 

ἐσιώπων πάντες. ὁ δὲ παῖς ἐφειστήχει κεκραμένον ἔχων τὸ 
ἔ ποτὸν χαὶ τῷ αἰτοῦντε προσέφερε. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον 

ο΄ καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον οὐ πλεῖον ἐδίδοτο δύο χυάϑων, καὶ 
τοῦτϑ προσνεύσαντι προσεφέρετο. ἀχρόαμα: δὲ οὐδὲν οὐδέ- 
ποτὲ παρεπορεύετο, διετέλει δ᾽ αὐτὸς προσομιλῶν πρὸς 
ἕχαστον καὶ πάντας ἐχκαλούμενος εἰς τὸ τὰ μὲν ἀχούειν, 
τὰ δὲ λέγειν αὐτοὺς, ὥστε τεϑηρευμένους ἀποτρέχειν 
ἀπαντας. “ 

Διακωμῳδῶν δ᾽ Δντιφάνης τὰ «Ἱακωνικὰ. δεῖπνα ἐν τῷ 
ἐπιγραφομένῳ δράματι ἄρχων φησὶν οὕτως 

4143 Ἔν «Λακεδαίμονι 
γέγονας; ἐχείνων τῶν νόμων μεϑεχτέον 
ἐστίν. βάδιζ᾽ ἐπὶ δεῖπνον εἰς τὰ φιλίτια" 
ἀπόλαυε τοῦ ζωμοῦ. ῥόφει; τοὺς βύσταχας 
μὴ καταφρόνει, μηδ᾽ ἕτερ᾽ ἐπιζήτει καλά" 
ἐν τοῖς δ᾽ ἐχείνων ἔϑεσιν ἴσϑ᾽ ἀρχαϊχός, 

2. Περὶ δὲ τῶν Κρητιχῶν συσσιτίων Δωσιάδας ὃ ἑστο- 
ρῶν ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν Κρητικῶν γράφει οὕτως ,, Οἱ δὲ 

142 6. μήϑ᾽ 1 Τιοροθδίυν μὴ» ἱκανὰ] ἱκανοὶ Β. ζωμῷ]) 
ζυμῷ Ρ. ὑπερτείνειν ῬΊ,. ὑπερτάνειν Ψ. οἷι. (. μηδὲν Β. 
μηϑὲν ΡΥΈ,, ὃ δὲ παῖς) ὅτε παῖς Β. ἐφειστήκει Δ, ἐφεστή- 
χε ΡΥῚΙ,. 

142 ἔ. προσνεύσαντι] τῷ προσνεύσαντι ϑομυν Εἰ. οὐδὲν ΒΕΙ,. 
οὐθὲν ΑΡ,,, Εἰῖαηι αἰλδὲ ἤογα., εδὲ οὐθὲν Παῦΐεὶ 41, οὐδὲν βογίμεϊξ ερτίο- 

πιαίογ. “ ΒΟ ΕἸ Ρ ἢ, καὶ πάντας οἴκ, Ρ. ἀποτρέχειν] ἀποστρέφειν 

Τὴ ΓΘῸ αὶ αρυὰ ΨΠ]ΘΡΓ "πὶ. 

145 8. 5..ὄ εἰς, ἔρτς φιλίτια Τουρίαβ. Επιοηα. το]. 

ΠῚ. Ρ. 79. 1Ἴθεὶ φειδέεια. Υ. 4. ῥόφει Βαδηϊκοα. τὼ Υ̓γἐέθη οι 
δηποίαξίοπα δὰ Β] έν οἢ. νο]. ΨΠ. Ρ. 334. ΤᾺῊΑΡΥῚ φόρει. 
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οςς ΜἭηχτιοι συνάγουσι μὲν τὰ κοινὰ συσσίτια οὕτως. ἕκαστος 
τῶν γινομένων καρπῶν ἀναφέρει τὴν δεκάτην εἰς τὴν ἕεαι- 

» ρίαν καὶ τὰς τῆς πόλεως “προσόδους, ἃς διανέμουσιν οἱ 

προἑστηκχότες τῆς πόλεως εἰς τοὺς ἑκάστων οἴκους. τῶν δὲ 

δούλων ἕχαστος Αἰγιναῖον. φέρει στατῆρα χατὰ κεφαλήν. 

διήρηνται δ᾽ οἱ πολῖται πάντες χαϑ'᾽ ἑταιρίας, χαλοῦσι δὲ 

ταύτας ἀνδρεῖα. τήν τ᾿ ἐπιμέλειαν ἔχει τοῦ συσσιτίου γυνὴ» 

τρεῖς. ἢ τέτταρας τῶν δημοτικῶν προσειληφυῖα πρὸς τὰς 

ὑπηρεσίας. ἑχάστῳ δ᾽ αὐτῶν ἀχολουϑοῦσι δύο ϑεράποντες 

ξυλοφόροι" νὐλοῦον δ᾽ αὐτοὺς καλοφόρους. εἰσὶ δὲ παντα- 

χοῦ κατὰ τὴν Κρήτην οἶκοι δύο ταῖς ομιδιείαις., ὧν τὸν 

ο μὲν χαλοῦσιν ἀνδρεῖον, τὸν δ᾽ ἄλλον; ἐν ᾧ τοὺς ξένους 

χοιμίζουσι, κοιμητήριον προσαγορεύουσι. κατὰ δὲ τὸν συσ- 
σιτικχὸν οἶχον πρῶτον μὲν χεῖνται δύο τράπεζαι, ξενικαὶ 
καλούμεναι, αἷς προκαϑίζουσι τῶν ξένων οἱ παρόντες" 

ἑξῆς δ᾽ εἰσὶν αἱ τῶν ἄλλων. παρατίϑεται δὲ τῶν παρόντων 
σον μέρος ἑχάστῳ" τοῖς δὲ νεωτέροις ἥμισυ δίδοται χρέως, 

τῶν δ᾽ ἄλλων δὐδεμὸς ἅπτονται. εἶτα ποτήριον ἐν ἑκάστῃ 

τραπέζῃ παρατίθεται κεκραμένον ὑδαροῦς" τοῦτο. χοινῇ 

πάνδς πίνουσιν οἱ χατὰ τὴν χοιγὴν τράπεζαν" χαὶ δει- 

ἃ πνήσασιν ἄλλο παρατίϑεται. τοῖς δὲ παισὶ χοινὸς χέχρα- 
ται κρατήρ. τοῖς δὲ πρεσβυτέροις, ἐὰν βούλωνται πλεω 

πιεῖν, ἐξουσία δέδοται. ἀπὸ δὲ τῆς  τραπέξης, τὰ βέλτιστα 

τῶν παρακειμένων ῇ προεστηχυϊα τῆς συσσιτίας γυνὴ γάρ 

γερῶς ἀφαιροῦσα παρατίϑησι τοῖς χατὰ τὸν πόλεμον ἢ 

χατὰ σύνεσιν δεδοξασμέγοις. ἀπὸ δὲ τοῦ δείπνου πρῶτον 

ἕχαστος] ἕχαστον Β΄, ποπ Ρ, ἀναφέρει] ἀναφέρειν ΒΡ. ἀναφέρει τὴν 
δεκάτην εἰς τὰς ἑταιρίας, αὐ καλοῦνται ἀνδρεῖα, καϑ' ἃς διήρηντο οἱ 
πολίται Ὁ. 

Ξ Α Ὁ. ἑταιρίαν οι ΙΡἢ. ἑταιρείαν ΡΥΊῚ,. ἑταιρίας ὙΤ, οἐ 
σονΓθοίι5 Ρν, ἑταιρείας Β,, χαλοῦσι δὲ ταύτας ἀνδρεῖα δα. Α οοη- 
Πεπιᾶπέσιθ 4ἀὰδ6 βιιρνὰ οχ Ὁ ροβιι!, οπι. ΒΡΥ͂Ι,. ἐπιμέλειαν) ἐπι- 
μελείαν Ὁ, προσειληφυῖα οτι. Ρ. Κρήτην) πόλιν εοἄοχ Βὰυ- 
ταϊάϊηιι5. Κρήτην οὁπι. Ρ, 

143 ς. κοιμίζουσι] χομίζουσι εοὔεχ Ἡμταϊάίπιι5, πρῶτον] 
πρῶτα Ῥ. οὐδενὸς) δον οθαίαν οὐϑενὸς. 

143 ἃ. παισὶ 1,. πᾶσι ΑΒΌΡΥ. τὴς συσσυτίας] τῶν συσσιτίων 
Ῥ,, ἃΙέθσο βυρθιβογιρέο. 

Ὁ ὍΝ 
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μὲν εἰώϑασι βουλεύεσθαι περὶ τῶν χοινῶν, εἶτα μετὰ ταῦτα 
μέμνηνται τῶν χατὰ πόλεμον πράξεων χαὶ τοὺς γενομέ- 
γους ἄνδρας ἀγαϑοὺς ἐπαινοῦσι, προτρεπόμενοι τοὺς γεω- 

εἰτέρους εἰς ἀνδραγαϑίαν. “ Πυργίων δ᾽ ἐν τρίτῳ Κρητι- 
χῶν Νομίμων » Ἂν τοῖς συσσιτίοις (φησὶν) οὗ Κρῆτες χα- 

ϑήμενοι εὐσιτοῦσι" χαὶ ὅτι ἀβαμβάκευτα τοῖς ὀρφανοῖς πα- 

ρατίϑεται" χαὺ ὅτι οἱ νεώτατοι αὐτῶν. ἐφεστᾶσι διακονοῦν- 
τές" χαὺ ὅτι μετ᾽ εὐφημίας σπείσαντες τοῖς ϑεοῖς μερί- 
ἕουσι τῶν παρατιϑεμένων ἅπασιν" ἀπονέμουσι δὲ χαὶ τοῖς 

υἱοῖς, κατὰ τὸν ϑῶχον τὸν τοῦ πατρὸς ὑφιξάνουσιν, ἐξ 
ἡμισείας τῶν τοῖς ἀνδράσι παρατιϑεμένων. τοὺς δ᾽ ὀρφα- 
γνοὺς ἰσομερεῖς εἶναι" παρατίϑεται δ᾽ αὐτοῖς ἀβαμβάκευτα 
τῇ χράσει καϑ' ἕχαστα τῶν νενομισμένων. ἦσαν δὲ καὶ 
ξεγικοὶ ϑᾶχοι χαὺ τράπεζα τρίτη δεξιᾶς εἰσιόντων εἷς τὰ 

ἀνδρεῖα" ἣν ξενίου τε Διὸς ξενίαν τε προσηγόρευον. " 
28, “Ἡρόδοτος δὲ συγκρίνων τὰ τῶν ᾿Βλλήνων συμ- 

πόσια πρὸς τὰ παρὰ Πέρσαις φησὶν, Ἡμέρην δὲ Πέρσαι 

ἁπασέων μάλιστα ἐχείνην τιμᾶν νομίζουσι τῇ ἕχαστος ἐγέ- 
ψέτο. ἕν ταύτῃ δὲ πλέω δαῖτα τῶν ἄλλων δικαιεῦσι προ- 
τίϑεσθαι. ἔν τῇ οἱ εὐδαίμονες αὐτῶν βοῦν καὶ ὄνον καὶ 
ἵππον καὶ κάμηλον προτιϑέαται, ὅλους ὀπτοὺς ἐν καμί-. 

1λλνοις" οἱ δὲ πένητες αὐτῶν τὰ λεπτὰ τῶν προβάτων προτί- 
ϑέαται. σίτοισί τε ὀλίγοισε χρέονται, ἐπιφορήμασι δὲ πολ- 
λοῖσι καὶ οὐκ ἁλέσι. χαὶ διὰ τοῦτό φασι Πέρσαι τοὺς Ἔλ- 
ληνας σιτεομένους πεινῶντας παύεσϑαι, ὅτι σφίσιν ἀπὸ 

δείπνου παραφορέεται οὐδὲν λόγου ἄξιον" εἰ δέ τι παρα- 
φέροιτο, ἐσθίοντας ἂν οὐ - παύεσϑαι. οἴνῳ δὲ χάρτα 
προσχέαται" χαί σφιν οὐκ ἐμέσαι ἔξεστιν, οὐκ οὐρῆσαι 

1436. νεωτέρους Α. νέους ῬΥΤ,. ἀβαμβάχκευτα ϑομννεΙρι. 
ἀβαμβάχευστα ΒΝΤ,. ἀβαμβάκαντα Β.. ϑεοῖς Β, Τιοσοθδέιυν ϑείοις. 

ϑάχον τὸν τοῦ ΡΥΤ,, ϑάχον τοῦ Β. ὑφιζάνουδιν ΛΟ. ἐφι- 
ζάνουσιν ἜΡΨΙ,. ἐξ οἵω. Β. ἀβαμβάκευτα ἈΡ. ἀβαμβάκευστα 
ΨΙ,, ἀβαμβάκαντα Β. 

143 ἔ, δεξιᾶς ΡΥ͂Ί,. δεξιὰς Ἀ, ἐκ δεξιῶς (αϑαιθοπαβ, 146 Ἠρπηι- 

βίθυϊιβ, δα Ὑπαονά. 1. 24, ν. 40. Βεκι. Ἡρόδοτος] Ι. 129. 
δικεῦσι προστίϑεσθαι Ἐ. 

144 ἃ. προβύτων προυίϑενται ΔΓ. προβώξων τίϑενται ΡΥΎΤΙ,. 

οὐκ ἁλέσι] οὐκαλέσι Δ. οὐκ ἄλλεσι Β. οὐκ ἄλλεσι Ῥι οὐκ ἄλεσι Υ'. οὐ 

καλοῖον Β.851}. 1... ὁπι. Ο, πινῶντας Β. 
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ἀντίον ἄλλου. ταῖτα μὲν οὖν οὕτω φυλάσσεται. μεϑυσχό- 
μένοι δὲ εἰώϑασι βουλεύεσθαι τὰ σπουδαιότατα τῶν πρη- 
γμάτων. τὸ δ᾽ ἂν ἅδῃ σφίσι, βουλευομένοισι τοῦτο τῇ 
ὑστεραίῃ γήφουσι. προτιϑεῖ ὃ στε ἐγέαρχος ἐν τοῦ ἂν ἐόντες 

βουλεύωνται. χαὶ ἣν μὲν ἄδῃ χαὺ “γηήφουσι » χρέονται αὐτῷ" 

εἰ δὲ μὴ, μετιεῖσι. τὰ δ᾽ ἂν νήφοντες πφοβουλεύσωνται, 
μεϑυσχόμενοι ἐπιδιαγινώσκουσι. ϑ 

24, Ἠερὶ δὲ τῆς τρυφῆς τῶν ἐν Πέρσαις βασιλέων 

Ξενοφῶν ἐν “Ἵγησιλάῳ γράφει οὕτως .. Τῷ μὲν γὰρ Πέρσῃ 
πᾶσαν γῆν περιέρχονται μαστξύοντες τί ἂν ἡδέως πίοι" 
μυρίοι δὲ τεχνῶνταιι τί ἂν ἡδέως φάγοι. ὕπως γε μὴν κα- 
ταδάρϑοι οὐδ᾽ ἂν εἴποι τις ὅσα πρα) “ματεύονται. “,γη- 
σίλαος δὲ διὰ τὸ φιλύπονος εἶναι πᾶν μὲν τὸ παρὸν ἡδέως 

ἕπινε. πᾶν δὲ τὸ συντυχὸν ἡδέως ἤσϑιεν" εἰς δὲ τὸ ἀσμέ- 

γως κοιμηϑῆναι πᾶς τόπος ἱχανὸς ἣν αὐτῷ.“ ἐν δὲ τῷ 

“Ἰέρωνι ἐπιγραφομένῳ λέγων περὶ τῶν τοῖς τυράννοις πα- 
ρασχευαζομένων χαὶ τῶν τοῖς ἰδιώταις εἰς τροφάς φησιν 
οὕτως, Καὶ οἶδά 78: ἔφη, ὠ “ιμωνίδη, ὅτι τούτῳ κρί- 

γουσιν οἱ πλεῖστοι ἥδιον ἡμᾶς καὶ πίνειν καὶ ἐσθίειν τῶν 
ἰδιωτῶν, ὅτι δοχοῦσι χαὶ αὐτοὶ ἥδιον ὧν δειπνῆσαι τὸ 
ἡμῖν παρατιϑέμενον δεῖπνον ἢ τούτοις. τὸ γὰρ τὰ εἰωϑότα 
ὑπερβάλλον, τοῦτο παρέχει τὰς ἡδονάς. διὸ χαὶ πάντες 

μὲν οὖν οὕτω Β. Αθογαΐ οὖν. μέν νυν οὕτω Ἡδτνοδοέυϑ. 

144 Ὁ. τῶν πρηγμάτων ἈΡ, τῶν πραγμάτων Β. αὐτῶν πρήγματα 
(πρά --- ΤΙ) ΜΠ. ἄδη 1,, ἅ δῆ Υ. ἃ δὴ Ρ. ὑστεραίᾳ μὲν 
»ἤφουσι Β. ὑστεραίη μιν νήφουσι Ῥ. στεγέαρχος} στέγαρχος Ήθτο- 

ἀοίυ5. καὶ ἢν μὲν] καὶ εἰ μὲν Β, ἅδη 1. ἁδὴ ΒΥ. ἃ δὴ ἢ 
μετιεῖσι Ἡ ὁτοἀοΐξα5. μετέησιν Α. μετίησι ΒΟΡ, μετίασι ὙἹΤ71,. 

τὰ δ᾽ ἀν ΑΟ. τὰ δ᾽ ἃ ΥἹ,. τάδε ἃ Ῥ. ᾿Αγησιλάῳ] ἸΧ, 3. 

γράφει οὕτως Ρ. Τιοσοθαίαν οὕτω γράφει. μαστεύοντες) μαγεύοντες 
Β, ᾳαϊ ογίαβϑε ματεύοντες γΟ]αϊέ. μυρίοι ῬΎΤ,, μύριον δον ΕἸ ΡΠ. 

οὐϊκέο. φάγοι] φάγη Β. 

144 ς, πᾶν μὲν τὸ Ὑ1,. πᾶν μὲν διὰ τὸ ΑΒΡ. ἤσθιεν] εἴσϑιεν 
ΒΡ. Ἱέρων 1,17. τοῖς τυράννοις] τοῖς τυράννου Β. 

ἔφη] ἔφη τοι ΒΡ, τούτῳ 155. Τ,. τοῦτο ΡΥ. τούτοις 

ΑΒΟΡΡΘν. τὸ ἑαυτοῖς Βᾶ5. 1,, εχ Χοπορ!ιοπίο. τὸ αὐτοῖς ([πτπ]0Ὸ 
αὑτοῖς) Ὑ ΠΙΕΡι απίι5. 

144 4. ὑπερβάλλον Β. ὑπερβάλλειν ῬΎΤ,. 
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ἄνϑρωποι ἡδέως προσδέχονται. τὰς ἑορτὰς, πλὴν. οὐχ οἱ 
τύραννοι. ἔχπλεῳ γὰρ αὐτοῖς ἀεὶ παρεσχευασμέναι οὐδεμίαν 
ἐν ταῖς ἑορταῖς ̓ “αιδοφν ἔχουσιν αὐτῶν αἱ τράπεζαι" ὥστε 

ταύτῃ πρῶτον τῇ εὐφροσύνῃ τῆς. ἐλπίδος μειονεχτοῦσι τῶν. 
ἰδιωτῶν. ἔπειτα, ἔφη, ἐχεῖνο εὖ οἶδα ὅτι χαὶ σὺ ἔμπειρος 
εἶς ὅτι ὕσῳ ἄν τις πλείω παραϑῆται τὰ περιττὰ τῶν ἱχα- 

6 γῶν, τοσούτῳ καὶ ϑᾶσσον μᾶλλον χόρος ἐμπίπτει τῆς ἐδωδὴς. 
ὥστε χαὶ τῷ χρόνῳ τὴς ῃδονῆς μειογέχτεῖ ὃ παρατυϑέμε- 
γος πολλὰ τῶν μετρίως διαιτωμένων. ἀλλὰ γαὺ μὰ Δία, 
ἔφη ὃ «Σιμωνίδης, ὅσον ἂν χρόνον ἢ ψυχὴ προσίηται, 
τοῦτον πολὺ μάλλον ἥδονται οἱ ταῖς πολυτελεστέραις πα- 
ρασχευαῖς τρεφόμενοι τῶν τοὶ εὐτελέστατα παρατιϑεμένων."“ 

25, Θεὲ ἑόφραστος δ᾽ ἐν τῷ πρὸς Κάσανδρον περὶ βα- 
σιλείας ---- εἰ γνήσιον τὸ σύγγραμμα" πολλοὶ γὰρ αὐτό φασιν 
εἶναι “Σωσιβίου, εἰς ὃν Λαλλίμαχος ὃ ποιητὴς ἐπινίκιον 

ἐλεγειαχὸν ἐποίησε --- τοὺς Περσῶν φησι βασιλεῖς ὑπὸ τρυ- 

ἔ φῆς προχηρύττειν τοῖς ἐζευρίσχουσί τινα καινὴν ἡδονὴν 
ἀργυρίου πλῆϑος. Θεόπομπος δ᾽ ἐν τῇ τριαχοστῇ καὶ 
πέμπτῃ τῶν ἱστοριῶν τὸν ΠΙαφλ αγόνων φησὶ βασιλέα Θῦν 

ἑκατὸν πάντα παρατίϑεσϑαι δειπνοῖντα ἐπὶ τὴν τράπεζαν, 

ἀπὸ βοῶν ἀρξάμενον" χαὶ ἀναχϑέντα αἰχμάλωτον ὡς βα- 
σιλέα χαὶ ἐν φυλαχῇ ὄντα πάλιν τὰ αὐτὰ παρατίϑεσϑαι 

ζῶντα λαμπρώς. διὸ χαὶ ἀχούσαντα “Ἱρταξέρξην εἰπεῖν ὅτι 

148 οὕτως αὑτῷ δοχοίη ζὴν ὡς ταχέως ἀπολούμενος. ὁ δ᾽ αὖὐ- 
τὸς Θεύπομπος ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ, τῶν (ιλιππιχῶν 
», ὅταν (φησὶ) βασιλεὺς εἴς τινας ἀςρίκηταν τῶν ἀρχομένων, 

πλὴν οὐχ οἱ ΑΒΡΨ, πλὴν οἱ Βα5. Τ,, ὁοΧ Χοπορποπέθ. ἀλλ᾽ οὖχ οἱ 6. 

παρασχευασμένας ΒΡ, ὅσῳ ἄν τις πλέων (πλέω Ῥ) τις ΑΡ. 
ὅσῳ ἄν τις πλέων Β. ὅσῳ ἂν πλείω τις Ο. ὅοῳ ἄν τισι πλέω τὶ Υ. 
ὅσῳ ὧν τις πλέω 1. ϑᾶοσον μᾶλλον ΑΒΟΡΥ, μᾶλλον ἀοίον! 1. 

144 6. διαυτωμένων)] Θαλο 5βϑαυιππέι Ὁπι. Ο. τοῦτον 1. 
τοῦτο ΒΡΨΥ, πολὺ ΒΙ.,. πολλῷ ΨΥ, πολλὰ Ῥ. ἐπινίκιον ἴ. 

ἐπίνικον ΑΒΡΥ, 

144 {. φησι αἀᾷ. Τ,. οπι. ΡΥ. Θεύπομπος ϑεόφραστος (Ὁ. 
τριαχοστῇ καὶ πέμπτῃ] λὲ Ῥ. “Παφλαγόνων φησὶ] φησὲ οην, Ῥ. 

14 ἃ. οὕτως ΑΟΡ οὲ Οδβδυθοπιι8. οὗτος Ψ],. ᾿δοκοίη Ῥ, 
δοκοίη Ὑ΄. δοχείη Τ,. δοχεῖ Β. τεσσαρεησκαιδεχάτῃ ' τεσσαρασκχαι-- 

δεκάτη Ὑ, ιδ' Ρ, ὅταν εἴς τινας ἀφίκηται τῶν ἀρχομένων ὃ βασι- 

λεὺς Ο. 
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εἰς τὸ δεῖπνον αὐτοῦ ᾿δαπανᾶσϑαι εἴχοσι τάλαντα, ποτὲ 
δὲ καὶ τριάκοντα. οἱ δὲ χαὺὶ πολὺ πλείω δαπανῶσιν. ἑχά- 

σταῖς γὰρ τῶν πόλεων χατὰ τὸ μέγεϑος ὥσπερ ὃ φόρος 
χαὺ τὸ δεῖπνον ἐχ παλ αιοῦ τεταγμένον ἐστίν. ξ, 

20. Ηραχλείδης δ᾽ ὃ Κυμαῖος ὃ τὰ Περσικὰ συγ- 
γράψας ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιγραφομένων Παρασχευαστι- 

Ὁ κῶν, Καὶ οἱ ϑεραπεύοντες (φησὶ) τοὺς “Περσῶν βασιλεῖς 

δειπνοῦντας ἅπαντες λελουμένον διακονοῦσιν, ἐσθῆτας χα- 

λὰς ἔχοντες » χαὶ διατρίβουσι σχεδὸν τὸ ἥμισυ τῆς ἡμέρας 
περὶ τὸ δεῖπνον. τῶν δὲ τοῦ βασιλέως συνδείπνων οἱ μὲν 
ἔξω δειπνοῦσιν, οὖς χαὶ ὁρᾶν ἔξεστε παντὲ τῷ βουλομένῳ, 

οἱ δὲ εἴσω μετὰ βασιλέως. καὶ οὗτοι δὲ οὐ συνδειπνοῦσιν 
αὐτῷ. ἀλλ᾽ ἔστιν οἰχήματα δύο χαταντιχρὺ ἀλλήλων, ἐν 
ᾧ ὃ βασιλεὺς τὸ ἄριστον ποιεῖται καὶ ἐν ᾧ οἱ σύνδειπνοι. 
χαὶ ὃ βασιλεὺς ἐχείνους ὁρᾷ διὰ τοῦ παρακαλύμματος τοῦ 

ὁ ἐπὶ τῇ ϑύρῳ" ἐκεῖνοι δ᾽ αὐτὸν οὐχ ὁρῶσιν, ἐνίοτε μέντοι, 
ἐπειδὰν ἑορτὴ ἢ)» ἐν ἑνὶ οἰκήματι ἅπαντες δειπνοῦσιν, ἐν 
ᾧ καὶ ὁ βασιλεὺς, ἐν τῷ μεγάλῳ οἴκῳ. ὅταν δὲ ὃ βασι- 
λεὺς πότον ποιῆται, ποιεῖ δὲ πολλάκις, συμπόται αὐτῷ 

εἰσιν ὡς μάλιστα δώδεχα. καὶ ὅταν δειπνήσωσιν, ὃ τε βα- 
σιλεὺς αὐτὸς χαϑ᾽ αὑτὸν καὶ οἱ σύνδειπνοι, χαλεῖ τοὺς 

συμπύτας τούτους τις τῶν εὐνούχων. χαὶ ὅταν εἰσέλϑωσι, 
συμπίγουσι μετ᾽ αὐτοῦ οὐ τὸν αὐτὸν οἶνον κἀκεῖνοι" καὶ 
οἱ μὲν χαμαὶ καϑήμενοι, ὁ δ᾽ ἐπὶ χλίνης χρυσόποδος κα- 

ἃ ταχείμενος" καὶ ὑπερμεϑυσϑέντες ἀπέρχονται. τὰ δὲ πλεῖ- 
στα ὃ βασιλεὺς μόνος ἀριστῷ χαὶ δειπνεῖ. ἐνίοτε δὲ καὶ ἡ) 
γυνὴ αὐτῷ συνδειπνεῖ χαὶ τῶν υἱῶν ἔνιοι. χαὶ παρὰ τὸ 
δεῖπνον δουσί τὲ καὶ ψάλλουσιν αἱ παλλακχαὶ αὐτῷ, καὶ 

μία μὲν ἐξάρχει, αἱ δ᾽ ἄλλαι ἀϑρόως ᾧδουσι. εὸ δὲ δεῖ- 
πνον, φησὶ, τοῦ βασιλέως καλούμενον ἀχούσαντι μὲν δόξει 

εἷς τὸ] εἰς οπι. Β. τριάχοντα Ῥ.. ἑχάσταις 1,. 
ἕχασται ΒΥ. ἑἕκάσται (51) Ῥ. 

145 »,. καλὰς] λευχὰς Ο εἰ π͵βειῖὶ ΟΔΞΔΌΡΟΙΙ, ἱ. 6. Ορΐποι ερῖ- 

«ἔομ 6 ΗΟΒΟ 611). ᾿κατ᾽ ἀντιχρὺ ΑΌΡ, χκατάντικρυ Β. κατ᾽ ἄντι- 

κρὺς ὙΠ, ; 

145 ε. ὅταν δὲ ὃ Ἐ. Ἀθεοναΐ ὃ, καϑ' αὑτὸν Β. καϑ'᾽ ἑαυτὸν 

ῬΥῚ,. εἰσέλθωσι ἴ). συνέλϑωσι ὈΨΤ,. 
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μεγαλοπρεπὲς εἶναι, ἐξεταζόμενον δὲ φανεῖται οἰχονομικῶς 
χαὶ ἀχριβῶς συντεταγμένον καὺ τοῖς ἄλλοις Πέρσαις τοῖς 

ὁ ἐν δυναστείᾳ οὖσι χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. ἔστι μὲν γὰρ 
τῷ βασιλεῖ. χίλια ἱερεῖα τῆς ἡμέρας καταχοπτόμενα. τούτων 
δ᾽ εἰσὶ καὶ ἵπποι χαὶ κάμηλοι χαὺ βόες καὶ ὄνοι καὶ ἔλα- 
φοι καὶ τὰ πλεῖστα πρόβατα" πολλοὶ δὲ χαὶ ὄρνιϑες ἀνα- 
λίσκονται, οἵ τὲ στρουϑοὶ οἱ ᾿ἄράβιοι, ἔστε δὲ τὸ ζῶον ᾿ 
μέγα, καὶ χῆνες καὶ ἀλεχτρυόνες. χαὶ μέτριω μὲν αὐτῶν πα- 
ρατίϑεται ἑκάστῳ τῶν συνδείπνων τοῦ βασιλέως καὶ ἀπο- 
φέρεται ἕχαστος αὐτῶν ὃ τι ἂν καταλίπηται ἐπὶ τῷ ἀρί- 
στῳ. τὰ δὲ πλεῖστα τούτων τῶν ἱερείων καὶ τῶν σιτίων. 

Γ οὖς τρέφει βασιλεὺς τῶν τε δορυφόρων καὶ τῶν πελταστῶν, 
τούτοις ἐχφέρεται εἰς τὴν αὐλήν" οὗ ἰδεῖν ἅπαντα μερίδας 
ποιήσαντες τῶν χρεῶν καὶ τῶν ἄρτων ἴσας διαιροῦνται. 
ὥσπερ δὲ οἱ μισϑοφόροι ἐν τῇ ̓ Ελλάδι μισϑὸν ἀργύριον 
λαμβάνουσιν , οὕτως οὗτοι τὰ σιτία παρὰ τοῦ βασιλέως 
εἰς ὑπόλογον λαμβάνουσιν. οὕτω δὲ χαὶ πωρὰ τοῖς ἄλλοις 
Πέρσαις τοῖς ἐν δυναστείᾳ οὖσιν ἀϑρόα πάντα τὰ σιτία 
ἐπὶ τὴν τράπεζαν παρατίϑεται" ἐπειδὰν δὲ οἱ σύνδειπνοι 

δειπνήσωσι, τῶν ἀπὸ τῆς τραπέζης παραλειπομένων, χα- 
ταλείπεται δὲ τὰ πλεῖστα “χρέα χαὶ ἄρτου, ὃ τῆς τραπέζης 

ἐπιμελούμενος δίδωσιν ἑκάστῳ τῶν οἰχετῶν" καὶ ταῦτα λα- 
446 βὼν τὴν χαϑ'᾽ ἡμέραν ἔχει τροφήν. παρὰ γὰρ τὸν βασι- 

λέα φοιτῶσιν οἱ ἐντιμότατοι τῶν συνδείπνων ἐπὶ τὸ ἄρι- 
στον μόνον, διὰ τὸ παρητῆσϑαι; ἵνα μὴ δὶς πορεύωνται, 

ἀλλὰ χαὶ αὑτοὶ τοὺς συνδείπνους ὑποδέχωνται. 
9: Ἡρόδοτος δέ φησιν ἐν τῇ ἑβδόμῃ ὡς οἱ ὑποδεχό- 

μένοι “Ἑλλήνων τὸν βασιλέα. καὶ δειπνίζοντες Ξέρξην ἐς 

πᾶν καχοῦ , ἀφίκοντο οὕτως ὥστὲ ἐκ τῶν οἴκων ἀνάστατοι 
ἐγένοντο" ὅχου Θασίοισιν ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ πολίων 

145 ε, οἵ τε στρουϑοὶ] καὶ στρουϑοὶ Ὁ, 

.7458 ἢ, οὗ ἐδεῖν ΡΥ͂Τ,. οὗ ἦν ἰδεῖν Α, οὗ οἱ ἐδέατροι (ἀϑαυθοπιβ. 
ποιήσαντες ποιήσαντας Ῥ, οὕτως οὗτοι ΟἸ, οἱ ορζοπια 

ἩΟΘ650}}6}1}. οὕτως οχ. ΑΒΡΥ. 

146 ἃ. δὶς πορεύωνται) δυσπορεύωνται Ῥ. ἑβδόμη] Ὅαρ. 118. 
-- 120. ἐς πᾶν) εἷς πᾶν Ῥ, χαχοῦ ΔΌ. κακὸν ΡΥ]. 

ἐγένοντο Ῥ, Τιοσοθδέας ἐγίνοντο, πολίων] πόλιων Ῥ. 
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τῶν σφετέρων δεξαμένοις τὴν Ξέρξεω στρατιὰν χαὶ δειπνί- 

Ρ σασι τετραχόσια τάλαντα ἀργυρίου “Αντίπατρος τῶν ἀστῶν 

ἀνὴρ. ἐδαπάνησε. καὶ γὰρ ἐχπώματα ἀργυρᾶ χαὶ χρυσᾶ καὶ 

χρατῆρας παρετίϑεντο » χαὶ ταῦτα μετὰ τὸ δεῖπνον ᾿ εἰ 

δὲ Ξέρξης δὶς ἐσιτέετο, μεταλαμβάνων. χαὶ ἄριστον, ἀνά- 

στατοι ἂν ἐγεγόνεσαν αἱ πόλεις. καὺ ἐν τῇ ἐνάτῃ δὲ τῶν 
, ἱστοριῶν φησι, Βασιλήιον δεῖπνον βασιλεὺς προτίϑεται. 

τοῦτο δὲ -παρασχευάζεται ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ. ἐν ἡμέρῃ τῇ 

ἐγένετο ὃ βασιλεύς, οὔνομα δὲ τῷ δείπνῳ Περσιστὶ μὲν 
τυχτὰ, ᾿ Ἑλληνιστὶ δὲ τέλειον. τότε χαὶ τὴν χεφαλὴν σμᾶ- 
ται μοῦνον χαὶ Πέρσαις δωρέεται. “Ὁ δὲ μέγας ᾿Δλέξανδρος 

δεινῶν ἑχάστοτε μετὰ τῶν φίλων, ὡς ἱστορεῖ ἼἜφιππος 
ὁ ᾿Ολύνϑιος ἐν τῷ περὶ τῆς ““λεξάνδρου καὶ “Ἡφαιστίωνος 
μεταλλαγῆς ἀνήλισχξ τῆς ἡμέρας μνᾶς ἑχατὸν, δειπνούν- 

των ἴσως ἑξήχοντα ἢ ἑβδομήκοντα φίλων. ὃ δὲ Περσῶν 
βασιλεὺς, ὡς φησι Κτησίας καὶ Δίνων ἐν τοῖς Περσικοῖς, 

ἐδείπνει μετὰ ἀνδρῶν μυρίων πεντακισχιλίων, χαὶ ἀνη- 
λίσχετο εἰς τὸ δεῖπνον τάλαντα τετραχόσια. γίνεται δὲ ταῖτα 
ἸΙταλικοῦ νομίσματος ἐν μυριάσι διακοσίαις τεσσαράκοντα. 
αὗται δὲ εἰς μυρίους πενταπισχιλίους μεριζόμεναι ἑκάστῳ 

ἀνδρὶ γίνονται ἀνὰ ἑχατὸν ἑξήκοντα ᾿Ιταλιχοῦ νομίσματος. 
ὥστ᾽ εἰς ἴσον «αϑίστασϑαι τῷ τοῦ .4λε «ξάνδρου ἀναλώματι" 
ἑχατὸν γὰρ μνᾶς ἀνήλ ἐσχὲν, ὡς ὁ Εὸ ψιππος ἱστόρησεν. 

ἹΜένανδρος δ᾽ ἐν Μέϑῃ τοῦ μεγίστου δείπνου δαπά- 
γημα τάλαντον τίϑησι λέγων οὕτως 

Ξέρξεω] ξέρξου Β. στρατιὰν} στρατειὰν Ῥ, δειπνίσασι] δειπνή-- 
σασι ΒΡ, 

146 ". Ῥοβέ τὸ δεῖπνον δἰίψυδ δχοὶ 1556 υἱάϊε Βομνν ρθη. Θυο- 

Ταπι 4πἰ 56 η808 ἔπουϊέ οχ Ἠργοάοίϊ υϑγθῖ5 ΘΟμΙΙΘΟΓο ἸΙοθέ, τῇ ὕστε- 

ραίῃ τὴν τε σκηνὴν ἀνασπάσαντες χαὶ τὰ ἔπιπλα πάντα λαβόντες οὕτω 

ἀπέλαυνον, λείποντες οὐδὲν, ἀλλὰ φερόμενοι. ἐσιτέετο ΑΌ. ἐσιτεύετο 

ΡΥΙ,. ἐνάτῃ (Ξου!θοθαΐαν ἐννάτῃ}} Οαρ. 110. Ησμπο Ιοσυπὶ οπι. Ὁ. 

τῶν ἱστοριὼν οπι. Β. ἡμέρη] ἡμέρα Β. ὃ ΟΡ Η ὃ 
οὁπι. Ἡγοαοέι5. ἩΜερσισεὶ μὲν] μὲν οπι. Β. 

146 ς. μοῦνον ΑΒ. μόνον ΡΥ͂Τ,. ἐδείπνει μετὰ ῬΨΠ. ἀδείανει 
μὲν μετὰ Α(, ἐδείπνων μετὰ Β. ἀνηλίσκετο] ἀνηλίσκοντο ἘΒ, ἀνή- 

λισχεν Ὁ. 

140 ἃ. ὃ "Εφιππος) ὃ οπι. Ρ. Μένανδρος] Ῥ. 107. Βοβάοπι 
τ ΡΒι15. δέξαι ϊε Ψ1Π. Ρ. 364 ἃ. ἴῃ Ὁ Βδθο 516 οοπίγαςία, Πένανδρος 

᾿Σ 



' Εἶτ᾽ οὐχ ὁμοια πράττομεν καὶ ϑύομεν; 
ο΄ ποῦ γεὲ τοῖς ϑεοῖς μὲν ἡγορασμένον. ΣΎΝ 

δραχμῶν ἄγω προβάτιον ἀγαπητὸν δέχα, 
αὐλητρίδας δὲ καὶ μύρον χαὶ ψαλτρίας 

ταύτας , Θᾶάσιον, ἐγχέλεις, τυρὸν, μέλι" 
μικροῦ ταλάντου γίγνεται τὸ χατὰ λόγον. ᾿ 

ὡς γὰρ ὑπερβολῆς τινος ἀναλώματος τάλαντον ὠνόμασε. 
καὶ ἐν Φυσχόλῳ δέ φησιν. οὕτως ἰ 

(Ὡς θύουσι δ᾽ "οἱ τοιχωρύχοι,, 

κοίτας φέροντες, σταμνί᾽, οὐχὶ τῶν ϑεῶν 
ἕγεκ᾽, ἀλλ᾽ ἑαυτῶν. ὃ λιβανωτὸς εὐσεβὲς 

καὶ τὸ πόπανον" τοῦτ᾽ ἔλαβεν ὁ ϑεὸς ἐπὶ τὸ πῦρ 
ἅπαν ἐπιτεϑέν. οἱ δὲ τὴν ὀσφὺν ἄχραν 
χαὶ τὴν χολὴν ὀστᾶ τ΄ ἄβρωτα τοῖς ϑεοῖς 

ἐπιϑέντες αὐτοὶ τἄλλα χαταπίινοῦυσι. 

38. ἔθνῳ δ ἃ Ἐρδβονθο, ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ 

δὲ τοῦ μεγίστου δείπνου τάλαντον δαπάνημα τίϑησι λέγων" ϑεοῖς,ς μὲν 

ἡγορρύμενον δραχμῆς ἄγω προβάτιον»" αὐλητρίδας δὲ χαὶ μύδον καὶ τὰ 

χαὶ τὰ, μικροῦ ταλάντου γίνεται τὸ κατάλογον. Υ. 1. εἶτ᾽ οὐχ ΛΒΙ, 

εἰ 804. εἰϑ᾽ ΡΥ. ὅμοια) ἅπαντα 304. 

146 6. Υ. 3. δέτα 864. 1Ὁτὶ δώδεκα. ν΄. 4. δὲ] τε ΒΡ, 

Υ. ὅ. ταὐτας] Πενδαῖον 304. Ὁ νᾶ ῬΟΥΒΟΩΙ σοπ᾽θοξαγαπ). ἡ 

Ψ. 6. ταλάντου Ο οοπιροπάϊο Βοτὶρίαηι. τάλαντον ΡΤ. ΠΡ} 
γίνεται. ὑπερβολῆς τινος] ὑπερβολὰς τινὸς Β. ὑπερβολάς τινας Ὁ ἀριά 
ΨΙΠΘΡυ αἴ πη. ΖΙυσκόλῳ] Ῥ, 580. ὅτι τοῖς θεοῖς τὴ» δοφῦν 

ἄκραν χαὶ τὴν χολὴν ἐπιϑέντες, τὸ λοιπὸν ἅπαν αὐτοὶ χατεσϑίουοι Ο. 

ΜΝ. 1. τυχωρύχον Β., Ὑ. 2. κοίτας] κοίτης Β. σιαμνί" ]} 

σταμνία τ᾽ Βτναποίῖι5, 90 εὐσεβὲς] εὐσεβὴς ῬοΟΥΡΕν τ 5. ἀ6 

ΑΒδέϊη, Π. Ρ. 131. 

140 ἢ. Υ. 4. ἐπὶ] ἐπεὶ Β. Υ. ὅ. ὀσφῦν ΡΨΗ. ὀσφὴν Β. οἱ δὲ 

τὴν ὀοφῦν ἄκραν ϑύσαντες Ἐν ΠΟ]. ΜΙ. Ρ. 408, 28. ὟΝ. 0. ὀστᾶ 

«τ᾿ ἄβοωτα Οδδδυθοπιιβ οοπιραταίο ΟἸοπιθπέθ ΑἸθχ. ϑέγοπι. 1]. ν. 

847. Ῥοίέ. ὅτε ἐς τὰ βρώματα ΑΒΡ. ἔτ᾽ ἐς τὰ βρώματα ΨΙ,. ὅτι 6Χχ 

ΒΘ, πιοπιογανιὲ ΨΙΠΘΡΡαΠἰι5. Ὑ. 7. καταπίνουσ᾽ ἄεί Βομίοῖα5. 

96 ῬμΠοχθαΐ υϑυβῖθ8 νἱάθ δηποίδ οι θηι. Φιλόξενος δὲ 

ὅ κυϑήριος φησί που. εἰς δ᾽ ἔφερον διπλόον παῖδες λιπαρῶπα αὐ βπεῦον 

ἄμμι. ἑτέραν δ᾽ ἕτεροι, ἄλλοι δ᾽ ἐεέθαν μέχρις οὗ πλήρωσαν οἶκον. ταὶ 

δὲ πρὸς ὑψιλύχνους ἔστιλβον αὖγάς. ἂν οἷς φησι καὶ ὅτι παρέφερον ἐν 

κανόοισι μάζας χιανόχροως (510). καὶ ὅτου ϑερμὸς παρῆλϑε μετ αὐτῶν 
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δείπνῳ, εἴπερ τούτου χαὶ ὃ κωμῳδιοποιὸς Πλάτων ἐν 

τῷ Φάωνι ἐμνήσϑη, καὶ μὴ τοῦ «Τευχαδίου Φιλοξένου, 

τοιαύτην ἐχτίϑεται παρασχευὴν δείπνου, Εἰς δ᾽ ἔφερον 
διπλόοι παῖδες λιπαρῶπα, τράπεζαν ἄμμι, ἑτέραν ὃ᾽ ἕτε- 

147 θοι, ἄλλοι δ᾽ ἑτέραν, μέχρι οὗ πλήρωσαν οἶκον. ταὶ δὲ 

πρὸς ὑψιλύχνους ἔστιλβον αὐγὰς ἐστειράνοις. λαχάνοις πα- 
θοψίσι τὲ ὀξυβάφων πλήρεις , σύν τὲ χλιδῶσαι παντοδα- 
ποῖς τέχνας εὑρήμασι πρὸς βιοτὰν ψυχᾶς δελεασματίοισι 
παρέφερον ἐν κανέοισι μάζας χιονοχρύας. ἄλλοι δ᾽ ἐπεὶ 

πρῶτω παρῆλθεν. οὐ κάχκαβος "ὦ φιλότας, ἀλλ᾽ ἀλλοπλα- 

τεῖς τὸ μέγιστον παντ᾽ ἔπαϑεν λιπαρόν τ΄ ἐς ἐγχέλεά τι- 
γὲς ἄριστον, γογγροιτοιωνητεμὼν πλῆρες ϑεοτερπές. ἐπ᾿ 
αὐτῷ δ᾽ ἄλλο. παρήλϑε τόσον ιβαστισνέην ἱσόχυκλος. μιι- 

᾿ χρὰ δὲ κακκαβίης, ἔχοντα τὸ μὲν γαλεουτινάρχιον ἄλλου 
παρῆς. ἕτερον πίων ἀπὸ τευϑιάδα, χαὶ σηπίου πολυπο- 

δίων ἁπαλοπλοχάμων. ϑερμὸς μετὰ ταῦτα παρῆλϑεν ἰσο- 

τράπεζος ὅλος μνήστης συνόδων πυρὸς, ἔπειτα βαϑμοὺς 
ἀτμίξζων, ἐπὶ τῷ δ᾽ ἐπίπυσται τευϑίδες, ὦ φίλε, καὶ ξαν- 

ϑαὶ μελικαρίδες αἱ κοὔφαι παρῆλθον, ϑρυμματίδες δ᾽ ἐπὶ 
ταύταις εὐπέταλοι, χλωραί τε ἡδυφάρυγγες, πυρίων τε 
στεγναὺ βύσται μέγαϑος καχχάβου γλυκὺ ὄξιος ὀμφαλὸς 

ἰσοτράπεζος συνόδων, καὶ ξανϑαὺ μελικαρίδες. καὶ ἄλλα τοιαῦτα ληρεῖ Ὁ. 

χκωμῳδιοποιὸς Α. κωμῳδοποιὸς ΡΥΓ,, . Πλάτων) 1. Ρ. 55. 

ἄμμι ΔΒ. ἄμμι δ᾽ ΨΙ.. ἄμμι δ᾽ Ῥ. μέχρι] μέχρις ΒΟ. 

147 ἃ. ἐστεφάνοις Ἀ. αἵ στεφάνοις ].. ἔστεφωαν οἱ Β. ἐστεφάνοι Ῥ. φ φ φ φ 
παντοδαποῖς ΑΒΡ. παντοδαποὺς 1... εὑρήματν ΑΒ, εὑρήμασι 

Ρ, εὑρήκατι ὙΠ. ἀλλ᾽ Ῥ. ἀλλὰ ὙΠ. ἀλλοπλατεῖς Ἀ. ἅλοπα-- 

πεῖς Ῥ, ἁλοπλατεῖς Β. λοπὰς ἧς ΥΤ.. πάντ᾽ ΑΒ. πάντη ΡΥ͂Ι,. 

ἔπαϑεν Α. ἔπαϑε Β. ἕπεϑεν ΝἹ,. ἔπεσϑεν λιπαρόντες ἐγχελεώ τινες Ῥ, 

τ᾽ ἐς οπι. Β. ἐγχέλεάώ ΑΒ. ἐγχέλεάς ΜΠ. βαστισνεην βῖπθ δο- 
οὐπία Ρ. 

147 Ὁ. χακκαβίης ΛΒ. χαχκαβί᾽ Ῥ. χακκάβι᾽ Τ,. χακκαβὲ Ν. 
γαλεοῦ τι ναρκίον ἀλλ᾽ οὐ Ῥ. πίων) πιὼν Ῥ, μετὰ ταῦτα͵ 
ταῦτά οπι. Β. ὦ φίλε] Τιοροθαύαν ὦ φίλαι. εὐπέταλοι) ἑπέτα-- 
λοι Β. τε δὴ φάρυγγες ΑΒ. τε ἡ δυφάρυγγες ῬΥΤ,. πυρίων 
τε ΑΡΥ. πηρίων τε ἴ,. πυρίωντα Β. στεγναὶ 1 στυγναὶ Ῥ. 

μέγαϑος κακὰ κακκάβου γλυκυου (γλυκῦου Β) ὄξιος ΑΒ. μέγαϑος (μέγε- 
θοὸς Ρὴ καχχάβου γλυκὺ ὄξιος ΡΥΙ,, 

᾿ν 
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ϑοινάας καλεῖται παράγεμιν χάπιν σαφύοιδα κτ ἐσταδαναι- 
μαϑέους ὑπερμέγεϑες τίϑεμος ϑυγμοῦ μόλεν ὀπτὸν ἐχεῖϑεν. 
ϑερμὸν, ὅϑεν γλυφὶς τέτμενον εὐθὺς ἐπ᾿ αὐτὰς τὰς ὑπο-. 

γαστρίδας διανεχέος ἐπάμυνε πέμιντε μελοιχαίτιν μάλα χὲν 
κεχαροίμεϑα, ἀλλ᾽ οὐϑὲν ἐλλείπομεν ϑοιναπαρέης ὅτε 
παλάξαι δύνατ᾽ ἐπιχρατέως ἔγω γετικοῦ . καὶ λέγοι ις 
πάντα “παρὴν ἑτόμως ὕμμιν, παρέπεσσε δὲ ϑὲ ἑρμὸν σπλάγς- 

ἃ χγνον. ἔπειτα δὲ νῆστις δέλρακος οἰχετιχᾶς, καὶ νώτιος εἴ- 

ληφε, καὶ ἰσφῦς, καὶ μινυρίγματα ϑερμὰ χαὶ κεφάλαιον 
ὅλον διάπτυχες ἑφϑὸν ἀπερπευϑηνὸς ἀλεχτοτρόφου πνυ- 
χτᾶς ἐρίφου -παρέϑηχε, εἶτα δίεφϑ' ἀκροχώλια ᾿ ᾿σχελίδας 

τε μετ᾿ αὐτῶν λευχοφορινοχρόους, ῥύγχη καὶ κεφαλαὶ ἄπο- 
δὸς τεχγάματι ὄντες ἐσιφωμένον. ἑφϑά τ᾽ ἔπειτω χρέα, 
ὀπτὰ ἀλλ᾽ ἀφαν τὲ χαὶ ἀρνῶν ἀϑυπέρωμα καρὸς χορδή" 
γλυκὺς ταμιξεριφαρνογένης ἂν δὴ φιλέοντι ϑεοὶ τοῦτ᾽, ὦ 

6 φιλότας, ἔσϑοις καὶ λαγῷά τ᾽ ἔπειτ᾽ ἀλεχτρυόνων τε νεοσ- 

σοὶ, περδίχων, φάσεων τε χύδαν. ἤδη δὲ παρεβάλλετο 
ϑερμὰ πολλὰ, χαὶ . μαλαχοπτυχέων ἄρτων. ὁμοσύζυγα δὲ 
ξανϑόν τ᾽ ἐπεισηῆλϑε μέλε χαὶ γάλα σύμπακχτον, τό χε 

147 ο. σαφυ οἵδα ἔστα δ᾽ ἀνεμαϑέους Ῥ. εὐσταδεναν μὰ 
ϑεοὺς Β. ᾿ ὑπερμέγεθες ΑΒ. ὑπερμέγεϑος ῬΥ͂Τ,. γλυφίς τε μέ- 
ψον Ὁ. τέτμενον Α. τέμενον Ὑ1.. ΑἀβΔδιανεχέος] διὰ γέχεος Ῥ. 

πέ μιν τὲ μέλον καὶ τὴν Ῥ, . ὅτ᾽ ἐπαλλάξαι Ῥ. δύνατ᾽ 1 δύνα- 

ται Β. ἔγωγε τικου Ῥ. λέγοι] λέγει Ῥ. ἑτόμως ἈΑ. ἑτύμως 
Β. ἑτοίμως ῬΨΠ,, παρέπεσοε] παρέπεσαν Β. σπλάγχνον ΒΡ, 
σπλάγχον Ψ].. 

147 ἀ. ἰσφῦς Α. ἱσφῦς Β. ὀσφῦς ῬΨῚ,. μινυρίσματα ΒΒ. 
ὥπερ πεύϑηνος Ῥ. ἀλεκτοτρόφου)] ἀλεκτροφόρου Ρ. πνιχτᾶς} 

πνιχτῆς Β. δίεφϑ᾽ ἀχροκώλια σχελίδας] δίεφϑα "κροκώλια σχελίδας 
Δ. διέφϑ᾽ ἀκρόχωλα σχελίδας Ῥ, δίεφϑα χρόχῳ λασχελίδας Ὑ1,. 

τεχνάματι ὄντες Δ. τεχναματίοντες Ῥ. τεχνώματ᾽ ἰόντες 1...  ἕφϑά 
τ} ἔφϑά τὲ Β. ἀϑθυπέρωμα καρὸς Ἀ. ἀϑυπερωμακαρος Β. ἄϑυ- 
πέρχωμα χαρὸς Ρ. ἀϑυπέρχομα καρὸς ΨΤ,. ταμιξαριφαρυογενὴς Β. 

ἂν δὴ φιλέοντη Ῥ. δονιδοραίαν ἀνδηφιλέοντ. Ἐς τοῦτ᾽ ὦ Β 

τοῦτο Ῥ. τούτῳ Ψ}ω- φλάκἀρῃ Τρ οΡδΐαν φιλέκας- φιλετας ἢ 

ἔσϑοις] ἔϑοις Ῥ, λαγῶά τ᾽ ϑομνεῖρι. λαγωάν᾽ ΡΥΙ.. λαγύνα τὲ “8 
ἔπειτ᾽] ἔπειτα Ῥ. 

147 6. ὁμοσύζυγα  ϑοτιθεθαίαν ὁμοσούζυγα. σύμπακτον 
ΟΠνν οἰ βἢ. συμπάκτον ΡΥ], τό κε] 1 11 τὸ καὶ. 
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τυρὸν ἅπας τὶς ἦμεν ἔφασχ᾽ ἁπαλὸν ̓ κηγὼν ἐφάμαν. ὅτε 
δ᾽ ἤδη βρωτύος ἡδὲ ποτᾶτος ἐς κόρον ἑταῖροι ἴμεν, τῆνα 
μὲν ἐξαπαείρεον δμῶες, ἔπειτα δὲ παῖδες νίπτρ᾽ ἔδοσαν 
'κατὰ χειρῶν." 

29. ΣΣωχράτης δὲ ὁ Ῥόδιος ἐν τρίτῳ ἐμφυλίου πολέ- 
μου τὸ Κλεοπάτρας ἀναγράφων συμπόσιον, τῆς τελευταίας 

Ε Αἰγύπτου βασιλευσάσης, γημαμένης δ᾽ ᾿Αἀντωνίῳ τῷ Ῥω- 
μαίων στρατηγῷ ἐν Κιλικίᾳ, φησὶν οὕτως ,᾿4παντήσασω 
τῷ Αντωνίῳ ἡ Κλεοπάτρα ἐν Κιλικίᾳ παρεσχεύασεν αὐτῷ 
βασιλικὸν συμπόσιον, ἐν ᾧ πάντα χρύσεα καὶ λιϑοχόλλητα 
περιττῶς ἐξειργασμένα ταῖς τέχναις" ἦσαν δὲ, φησὶ, χαὶ 
οἱ τοῖχοι ἁλουργέσι καὶ διαχρύσοις ἐμπεπετασμένοι ὕφεσι- 
καὶ δώδεχα τρίκλινα διαστρώσασα ἐκάλεσε τὸν ᾿ΑΔντώνιον 

148 μεϑ' ὧν ἐβούλετο ἡ Κλεοπάτρα. τοῦ δὲ τῇ πολυτελείᾳ τῆς 
ὄψεως ἐχπλαγέντος ὑπομειδιάσασα ταῦτ᾽ ἔφη πάντα δωρεῖ- 
σϑαι αὐτῷ, χαὶ εἰς αὔριον παρεχάλει συνδειπνῆσαι πάλιν, 
ἥκοντα μετὰ τῶν φίλων καὶ τῶν ἡγεμόνων" ὅτε χαὶ ποῖ- 
λῷ χρεῖττον διακοσμήσασα τὸ συμπόσιον ἐποίησε φανῆναι 
τὰ πρῶτα μικρὰ, καὶ πάλιν καὶ ταῦτα ἐδωρήσατο. τῶν 
δ᾽ ἡγεμόνων ἐφ᾽ ἢ ἕχαστος κατέκειτο κλίνῃ καὶ τὰ χυλι- 
κεῖα, χαϑὼς ταῖς στρωμναῖς ἐμεμέριστο, ἑκάστῳ φέρειν 
ἐπέτρεψε. καὶ κατὸ τὴν ἄφοδον τοῖς μὲν ἐν ἀξιώμασι 

Ρ φορεῖα σὺν τοῖς κομίζουσι, τοῖς πλείοσι δὲ καταργύροις 
σκευαῖς χεκοσμημένους ἵππους, πᾶσι δὲ λαμπτηροφύρους παῖ- 
δας -Αἰϑίοπας παρέστησε. τῇ δὲ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν τας 

λαντιαίους εἰς ῥόδα μισϑοὺς δέδωχε, καὶ κατεστρωϑὴ ἐπὶ 

τυρὸν ἅπας τις ϑοξννεῖρη. τυρονάπαστις Ῥ (4υϊ δοροπέμ οατοῦ) ΥὙ].. 

ἦμεν} ϑδογιθεθδέιν ἥ μὲν». ἔφασχ᾽ ] ϑουθοθαΐαν ἔφασκεν. 
ἔμεν Α. ἴσμεν Ῥ. ἤσμεν ὙΤ7,. τῆνα μὲν ῬΓ,, τήναμεν . ἔδοσαν» 
ἔδωσαν ῬΨΙ,. κατὰ χειρῶν ΑΒ εἐὲ Ρ. 1506 6. ΙΧ, Ρ. 409 6. κατὰ 

χειρός ὙΠ. κατὰ χειρὸς χειρῶν Ῥ ἀο]οίο χειρὸς, 

147 ἢ. τῷ ῥωμαίων ΒΡ. τῷ οπι. 1, οὲ ϑ'ομνγοῖσῖ, δἀϊεῖο, 
κελιχίᾳ πάρ. ΑΒΟΡΙ,, λικέᾳ παρ. Υ. συμπόσιον] δεῖπνον συμπό- 
σιον Ῥ' ἀοϊ]είο δεῖπνον. 

148 ἃ. κρεῖττον) “ρείττων Ῥ. χυλιχεία (αβαῦθοπα5. ϑουῖθο- 

Ῥαέιιτ' χυλέκια. φορεῖα] φορία Ῥ. 

148 ". ταλαντιαίους Ῥ. ταλανταίοις ΑΒ. ταλαντείους Ὑ1., Ο πᾶης 

ἢ ΠΑΡ ΒΕΙΟΠΙκ. ΡΥ έθ ἢ ΟΠ 5. ἐπὶ πηχυωῖα βάϑη Τουρὶ5 τἀ 50}}0]. 
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πηχυαῖα βάϑη τὰ ἐδάφη τῶν δένδρων ἐμπεπετασμένων 
δικτύων τοῖς ἕλιξιν.“4 ἱστορεῖ δὲ καὶ αὐτὸν τὸν ᾿Δντώγιον 
ἐν ᾿ϑήναις μετὰ ταῦτα διατρίψαντα περίοπτον ὑπὲρ τὸ 
ϑέατρον κατασχευάσαντα σχεδίαν, γχλωρᾷ πεπυχκασμένην 
ὕλῃ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν Βαχχιχῶν ἄντρων γίνεται, ταύτης 
τύμπανα χαὶ νεβρίδας χαὶ παντοδάπ᾽ ἄλλ᾽ ἀϑύρματα Διο- 
ψυσιακὰ ἐξαρτήσαντα, μετὰ τῶν φίλων ἐξ ἑωθινοῦ κατα- 
κλινόμενον μεϑύσχεσϑαι, λειτουργούντων αὐτῷ τῶν ἐξ 1τα- 
λίας μεταπεμφϑέντων ,ἀκροαμάτων, συνηϑυροισμένων ἐπὶ 
τὴν ϑέαν τῶν Π]ανελληνων. μετέβαινε δ᾽ ἐνίοτε, φησὶ, καὶ 

ἐπὶ τὴν ἀχρόπολιν, ἀπὸ τῶν τεγῶν λαμπάσι δᾳδουχουμέ- 
γης πάσης τῆς ᾿Αϑηναίων πόλεως. καὶ ἔχτοτ᾽ ἐχέλευσεν 
ἑαυτὸν Διόνυσον ἀνακηρύττεσϑαν χατὰ τὰς πόλεις ἁπά- 
σας. καὶ Γάϊος δὲ ὃ. αὐτοχράτωρ, ὃ Καλίγουλα προσαγο- 
ρευϑεὶς διὰ τὸ ἐν στρατοπέδῳ γεννηθῆναι, οὐ μόνον ὠνο- 
μάζετο νέος Διόνυσος, ἀλλὰ χαὶ τὴν Διονυσιακὴν πᾶσαν 
ἐνδύνων στολὴν προΐει, καὶ οὕτως ἐσχευασμένος ἐδίχαζεν. 

30. Τὶς ταῦτα ἔστιν ἀποβλέποντα τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς ἀγα- 
πᾶν τὴν ᾿Ελληνικὴν πενίαν, λαμβάνοντα πρὸ ὀφϑαλμῶν 
καὶ τὰ παρὰ Θηβαίοις δεῖπνα. περὶ ὧν Κλείταρχος ἐν τῇ 
πρώτῃ τῶν περὶ “4λέξανδρον ἱστοριῶν διηγούμενος, καὶ ὅτι 
ὁ “πᾶς αὐτῶν πλοῦτος ηὐρέϑη μἑτὰ τὴν ὑπ᾽ ᾿Δλεξάνδρου 

τῆς πόλεως κατασχαφὴν ἐν ταλάντοις τετρακοσίοις τεσσα- 
ράκοντά φησιν, ὕτι τὲ μιχρόψυχου σαν χαὶ τὰ περὶ τὴν 
τροφὴν λίχνοι, παρασχευάζοντες ἕν τοῖς δείπνοις ϑρῖα χαὶ 

ὙΠοοοῦῖέ, ΨΠΙ, 67. Ρ. 215. ἐπὲὸ πήχυα βάϑη Ἁ. ἐπιπήχυα βάϑη Β 

ἐπὶ τὴ χειαβάϑῃ Ὗ. ἐπὶ πήχυια βάϑη Ῥ, δὲ 1, 6κ: πιομιδταηῖδ. ἐπὶ πυκνὰ 

βάϑη οοἄοχ Ἐδιποβίδηιβ δ ϑδιθοηΐ. τῶν δένδρων δα, ΑΒῺῸ εἐ 
πιθ Γᾶ πᾶ 6 Οαβαυθοηϊ. οηϊ. ΡΎΥ͂Τ,. τῶν ἀνδρώνων ΟὐδΔΙΒΟΙ 8. 

τοῖς ἕλιξιν] τοῖς κάλυξιν ΟΔΒΔΌΆΒΟΠΙΒ. 

148 ο., νεβρίδας) νευρίθας Ῥ. παντοδαπ᾿ ἄλλ Β. παντοδαπὰ 
ἄλλα ῬΨῚ,. Ζιονυσιακὰ) διονυσία, καὶ Β. φησὶ] φησὶν Α. 

ἔχτοτ᾽ "5. ἔχτοτε ΡΥΨῚ,. Διόνυσον ϑομννοῖσιι. δἄϊεῖο, διονύσιον ΡΥ͂Τ,. 

118 ἀ. χκαλίγουλα Ῥ,. Βουθοθαΐξαν ΙΚαλλίκολα. ὠνομάζετο 1. 
ὀνομάζετο Ῥ. ὀνόμαζε τὸ Υ. πρὸ ὀφθαλμῶν παρ᾽ ὀφϑολμῶν Ῥ. 

παρὰ Θηβαίοις] παρ᾽ ἀϑηναίοις ΒΡ. ἐν τὴ ΑΒΡΨ. τῇ οἱι. 

Ι,. ᾿Αλέξανδρον) τὸν ἀλέξανδρον Β.. ὅτι ὃ πῶς ΑΒΟ. ὅτι πᾶς ὈΥΤ,. 

148 6. τετραχοσίοις τεσσαράκοντα 1 υμ Ὁ: παρασκευάζοντες 
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ἑψητοὺς χαὶ ἀφύας καὶ ἐγχρασιχόλους χαὶ ἀλλᾶντας καὶ 

σχελίδας. καὶ ἔτνος" οἷσι Μαρδόνιον εἱστίασε μετὰ τῶν 
ἄλλων «πεντήκοντα Περσῶν «4 ὔταμνος ὃ “Φρύνωνος, ὅν 
φησιν “Ἡρόδοτος ἐν τῇ ἐνάτῃ μεγάλῳ πλούτῳ παρεσχευά- 

Γ σϑαι. ἡγοῦμαι δ᾽ ὅτι οὐκ ἂν πε ἐριεγένοντο, "δ᾽ ἂν ἐδέησε 
τοῖς “Βλλησι 'περὸ “Πλάταιαν παρατάττεσϑαι ν ἀπολωλόσιν 

ἤδη ὑπὸ τῶν τοιούτων τροφῶν. 

1 “ρκαδικὸν δὲ δεῖπνον διαγράφων ὃ Μιλήσιος Ἕκα- 

ταῖος ἐν τῇ τρίτῃ τῶν Τενεαλογιῶν μάξας φησὶν εἶναι 

καὶ ὅε ειας χρέα. “ρμόδιος δ᾽ ὃ “επρεάτης ἐν τῷ περὶ τῶν 
χατὰ Φιγάλειαν Νομίμων »Ὁ κατασταϑεὶς (φησὶ) παρὰ 
Φιγαλεῦσι σίταρχος ἔφερε τῆς ἡμέρας οἴνου τρεῖς χόας καὶ 
ἀλφίτων. μέδιμνον καὶ τυροῦ πεντάμνουν, καὶ τἄλλα τὰ 

49 πρὸς τὴν ἄρτυσιν. τῶν Ἱερείων ἁρμόττοντα. ἡ, δὲ πόλις πα- 
θεῖχεν “ἑκατέρῳ. τῶν χορῶν τρία πρόβατα καὶ μάγειρον 
ὑδριαφόρον τε χαὺ “τραπέζας χαὶ βάϑρα πρὸς τὴν καϑέ- 
ὅρον, καὶ τὴν τοιαύτην ἅπασαν παρασχευὴν πλὴν τῶν 

περὶ τὸν μάγειρον. 'σχευῶν, ἃ ὃ χορηγός. τὸ δὲ δεῖπνον 
ἣν τοιοῦτον" τυρὸς χαὺ φυστὴ μᾶζα νόμου χάριν. ἐπὸ 
χαλχῶν χανῶν, τῶν παρὰ τισι χαλουμένων μαζονόμων, 
ἀπὸ τῆς χρείας εἰληφότων τὴν ἐπωνυμίαν" ὁμοῦ δὲ τῇ 
μάζῃ καὶ τῷ τυρῷ σπλάγχνον χαὶ ἅλες. προσφαγεῖν. χα-- 

» ϑαγισάντων δὲ ταῦτα ἐν χεραμέῳ χοτταβίδι πιεῖν ἑκάστῳ 
μικρὸν, χαὶ ὃ δατ μον ἀνεῖπεν εὖ δείπνειας" εἶτα δ᾽ εἰς 

ῬΥΓ,.. παρασχευάσαντες Β, ἐγκρασιχόλους Ο, ἐγκρασιλόχους Δ. 
ἐγκαρσιλόχους ῬΨΤ,. ἔτνος " οἷσι] ἔτνος οισι Ῥ, «ἀὔταμνος] 
τι πιδϑὲϊ8 688 Αὔταμνος.“ς (ἀδδιθοπι5. ᾿τταγῖτος Ἠογοδοίιβ ΙΧ, 15. 

ἑνάτη (510) Β. ἐνγνάτῃ ΡΥΙ,. μεγάλῳ Ῥ. Τιαροθαΐξυγ μεγά- 
λως. δ᾽ οπι. Β. 
148 ἢ Πλάταιαν ΡΙ,. πλάτταιαν Ψ. πλάταια ΑΒ. παρατάττε-: 

σϑαι) σπαράττεσθαι Ῥ, τροφῶν] τροφῶν Ῥ. αυὰ Βοιρίυτα τρυφῶν 
᾿ηἀϊοανὶ νά θέαν", ὕεια] ἵἕεα Β, φιγάλειαν Α. φίγάλεια Β, 
'φιγάλιαν Ψ],. φιγαλίαν Ῥ, χόας] χοὰς Ρ. 

149 ἃ. παρεῖχεν] παρείχετο Ῥ. ὑδρειαφόρον Β. ἃ ὃ ϑ ιν εῖ 5 ἢ, 

ΑΡοναΐς ἃ. τοιοῦτον] τοιοῦτο ΒΡ, φυστὴ) ϑονιιθοθαΐαι φύοτη. 
οπλάχνον Β. προοφαγεῖν ἢ. προφαγεῖν ὈΎΤΙ. 

149 », χεραμέᾳ ΧΙ. γ. 479 ο. ΤΑ 1 χερυμείῳ. πιεῖν 1Τ,. 
ποιέῖν Ὑ΄. ποιεῖν Ὁ, ἀνεῖπεν 479. ὧν εἶπεν ΡΥ]. εὖ δειπνίαις 

Αι ἐνδειπνίαις Ῥ. εὐδειπνίαις Ψ. εὖ δειπνήσεις 1... (εὖ δειπνήσεικας Οαδατι- 
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τὸ κοινὸν ζωμὸς καὶ περίχομμα » πρόσχερα δ᾽ ἑχάστῳ δύο 
χρέα. ἐνόμιζον δ᾽ ἐν ἅπασι τοῖς δείπνοις. μάλιστα δὲ τοῖς 

λεγομένοις μαξῶσι, τοῦτο γᾷρ ἔτι χαὶ γὺν ἢ. Διονυσιακὴ 
'σύνοδος ἔχει τοὔνομα, τοῖς ἐσϑίουσι τῶν νέων ἀνδρικώτε- 

ρον ζωμόν τ᾽ ἐγχεῖν πλείω καὶ μάζας καὶ ἄρτους παρα- 
βάλλ ει". γενναῖος γὰρ ὃ τοιοῦτος ἐχρίνετο χαὶ ἀνδρώδης 

ο ὑπάρχειν. ϑαυμαστὸν γὰρ ἣν χαὶ περιβέητον παρ᾽ αὐτοῖς 
ἧ πολυφαγία. μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον σπονδὰς ἐποιοῦντο, οὐκ 
ἀπονιψιάμενοι τὰς χεῖρας, ἀλλ᾽ ἀποματτόμενοι. τοῖς ψωμοῖς, 
καὶ τὴν ἀπομαγδαλίαν ἕχαστος ἀπέρφερε, τοῦτο ποιοῦντες 
ἕνεχα τῶν ἐν ταῖς ἀμφόδοις γινομένων γυχτερινῶν φόβων. 
ἀπὸ δὲ τῶν σπονδῶν παιὰν ᾷδεται. ὅταν δὲ᾽ τοῖς ἥρωσι 
ϑύωσι, βουϑυσία μεγάλη γίνεται καὶ ἑστιῶνται πάντες μετὰ 

τῶν δούλων" οἱ δὲ παῖδες ἐν ταῖς ἑστιάσεσι μετὰ τῶν πα- 

ἃ τέρων ἐπὶ λίϑων καϑήμενοι γυμνοὶ συνδειπνοῦσιν.““ Θεύ-- 
ποιπος δ᾽ ἐν τῇ ἕχτῃ καὶ τεσσαρακοστῇ τῶν Φιλιππιχῶν 
θὲ “Ἰρκάδες (φησὶν) ἐν ταῖς ἑστιάσεσιν ̓ ὑποδέχονται. τοὺς: 
δεσπότας χαὶ τοὺς δούλους, χαὶ μίαν πᾶσι τράπεζαν πα-- 

ρασχευάζουσι καὶ τὰ σιτία πᾶσιν εἰς. τὸ μέσον παρατι- 
ϑέασι καὶ κρατῆρα τὸν αὐτὸν πᾶσι κιρνᾶσι."“ 

82, Παρὰ δὲ ΙΝαυχρατίταις, ὡς φησιν ᾿ Ἑρμείας ἐν 
τῷ δευτέρῳ τῶν περὶ τοῦ Τρυνείου ᾿Απόλλωνος, ἐν τῷ 
πρυτανείῳ δειπνοῦσι γενεϑλίοις ᾿ Εστίας πρυτανίτιδος καὶ 
Διονυσίοις, ἔτι δὲ τῇ τοῦ κωμαίου ᾿“πόλλωνος πανηγύρει, 

6 εἰσιόντες πάντες ἐν στολαῖς λευχαῖς, ἃς μέχρι χαὶ νῦν κα- 
λοῦσι πρυτανικὰς ἐσθῆτας. χαὶ κατακλυϑέντε ἐς ἐπανίσταν- 

ται εἰς γόνατα, τοῦ ἷε ἐροκήρυχος τὰς πατρίους εὐχὰς κατα- 
λέγοντος συσπένδοντες. μετὰ δὲ ταῦτα χατακλιϑέντες λαμ- 
βάνουσιν ἕχαστος οἴνου χοτύλας δύο, πλὴν τῶν ἱερέων τοῦ 
τε Πυϑίου ᾿Δπόλλωνος χαὶ τοῦ Διονύσου" τούτων γὰρ 

Βομι5.) εὖ δείτνειας 470. ΒοΡΙθοθαΐυῦ ὌΝ σύνοδος] σύν- 

δος Ῥ. παραβάλλειν ΒΒ. παραβαλεῖν ΡΥ͂Τ,, ὃ τοιοῦτος) ὃ οπι. Ρ᾽ 

149 ο. μετὰ --- φόβων) Ἐπδέδεμίι5 Ρ. 1887, ὃ. τὸ δεῖπνον 
Ι,. τὸν δεῖπνον ὈΥ. γινομένων] γενομένων Ῥ, ϑύωοι)] θύσωσι. 

149 ἀ. ἕχτῃ καὺ τεσσαρακοστῇ μς Ῥ. κιρνῶσι ΑΟ. χιρνῶσν ΡΥ]. 

γρυνείου ῬΨΤ,. γρυνίου ΑΒ, δειπνοῦσι) γυμνοῦον ΒὮ, 

149 6. καὶ κατακλιϑέντες ΒΡ, καὶ κατακλινϑέντες Ψ|.. Διονύ- 

σου] διονυσίου Ῥ. 

͵ 
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ἑκατέρῳ διπλοῦς ὃ οἶνος μετὰ χαὶ τῶν ἄλλων μερίδων 
δίδοται. ἔπειτα ἑκάστῳ παρατίϑεται ἄρτος καϑαρὸς εἶο 

ἔ πλάτος πεποιημένος, ἐφ᾽ ᾧ ἐπίκειται ἄρτος ἕτερος, ὃν χρε- 
βανίτην καλοῦσι; χαὺ κρέας ὕειον καὶ λεκάριον πτισάνης 

ἢ λαχάνου τοῦ χατὰ χαιρὸν γενομένου ; φά τε δύο χαὶ 
τυροῦ τροιραλὶς σῦκά τε ξηρὰ χαὶ πλαχοῦς καὶ στέφανος. 

χαὶ ὃς ἂν ἔξω τι τούτων ἱεροποιὸς παρασχευᾶσῃ ὑπὸ τῶν 
τιμούχγων ζημιοῦται. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοῖς σιτουμένοις ἐν 
πρυτανείῳ ἔξωϑεν προσεισφέρειν τι βρώσιμον ἕξεστι ᾽ μόνα 
δὲ ταῦτω καταναλίσκουσι, τὰ ὑπολειπόμενα τοῖς οἰκέταις 

160 μεταδιδόντες. ταῖς δ᾽ ἄλλαις ἡμέραις πάσαις τοῦ ἐνιαυτοῦ 

ἔξεστι τῶν σιτουμένων τῷ βουλομένῳ ἀνελθϑόντι εἰς τὸ 
πρυτανεῖον δειπνεῖν, οἴκοϑεν παρασχευάσαντα αὑτῷ λάχα- 
ψόν τι ἢ τῶν ὀσπρίων χαὶ τάριχος, ἢ ἰχϑὺν, χρέως δὲ 
χοιρείου βραχύτατον, καὶ τούτων μεταλαμβάνων κὸὀτύλην 
οἴνου. γυναιχὶ δὲ οὐκ ἔξεστιν εἰσιέναι εἰς τὸ πρυτανεῖον ἢ) 
μόνῃ τῇ αὐλητρίδι. οὐκ εἰσφέρεται δὲ οὐδ᾽ ἀμὶς εἰς τὸ 
πρυτανεῖον. ἐὰν δέ τις ΙΝαυχρατιτῶν γάμους ἑστιᾷ, ὡς ἐν 
τῷ γαμικῷ νόμῳ γέγραπται, ἀπείρηται φὰ καὶ μελίπηχτα 

» δίδοσθαι. τίς δὲ ἡ τούτων αἰτία Θυλπιανὸς ἡμᾶς διδάσκειν 
ὄρμραος, “ἢ ι 

99: «Τυγκεὺς δ᾽ ἐν τοῖς «Αἰγυπτιακοῖς προχρίνων τὰ 4᾿- 
γυπτιαχὰ δεῖπνα τῶν Ἱερσικῶν »»Αἱγυπτίων ἐπιστρατευσάν- 

των (φησὶν) ἐπὶ Ὦχον τὸν Περσῶν βασιλέα. καὶ νικηϑέγ- 
τῶν, ἐπεὶ ἐγένετο αἰχμάλωτος ὁ τῶν «Αἰγυπτίων βαδιλεὺς, 
ο᾽ Ὦχος. αὐτὸν φιλανϑρώπως ἄγων ἐχάλεσε χαὶ ἐπὶ. δεῖ- 
πνον. τῆς οὖν παρασχευὴς γενομένης λαμπρᾶς ὃ νγγύ- 
πτιος κατεγέλα. ὡς εὐτολῶς τοῦ Πέρσου διαιτώμένου. εἰ δὲ 

ς ϑέλεις;. ἔζη, εἰδέναι, ὦ βασιλεῦ, πῶς δεῖ 'σιτεῖσϑιαι τοὺς 

εὐδαίμονας βασιλέας, ἐπίτρεψον τοῖς ἐμοῖς ποτὲ γενομέ- 

ἢ 
δίδοται] δέδοται Ῥ, .:} ἢ ὌΥ 

140 ἢ. χριβανίτην] κρυβανίτην Ῥ. ᾧά τε] ὥστε Β. τρο- 
φαλὶς ΡΙ,, τροφαλλὶς ΥΨ. οὐδὲ τοῖς] οὔτε τοῖς 18.᾿ οἰκέταις} 

ἡχκέταις Β. ν ΟἹ 

150 ἃ. παρασκευάσαντα  παρασχκευάσης. τὰ ΒΒ. παρασκευάσαν Ὦ. 
παρασχευάσας ἢ. " ἐχϑῦν ΡΙ,. ἰχθῦς Ν. Ῥοβὲ βραχύτατον 

Ἰαοιπᾶμ ἰηα!οαν τε Οἀβδιθομιι5. ἢ μόνῃ -- εἰς τὸ -πρυτανεῖον Ο.. 
το ἀμὸὲς  ἁμὶς Δ, ζ(ὰ] ὡς ὠὰ Ρ. 

ΑΤΗΕΝΑΕΌΞΒ. 1. Ψ 
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ψοῖς μαγείροις παρασκευάσαι. σοι Αἰγύπτιον. δεῖπνον." καὶ 
κελευσαντὸς ἐπεὶ παρισκευάσϑη, ἡἠσϑεὶς ὃ Ὦχος τῷ δεί- 

πνῳ, Κακὸν καχῶς. σὲ ἔφην» ὦ “ἰγύπειε, ἀναδαλμδι οἱ. 

ϑεοὶ, ὕστις δεῖπνα τοιαῦτα καταλιπὼν. ἐπεϑύμησας ϑοίνης 
εὐτελεστέρας. ἐς φίγᾳ δ᾽ ἦν τὰ ἰγύπτια δεῖπνα. “Πρωταγ Ὅ- 
ΠΣ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Δαφνικῶν ἀγώνων διδάσχει ἡμᾶς 
λέγων. οὕτως »Τρίτη δ᾽ ἐστὶν ἰδέα δείπνων «Ἡιγυπτιακχὴ, 

ἃ τραπεζῶν μὲν οὐ παρα δμδηοί » πινάκων δὲ Αια τωρ 
γων. (ς 

ο 94, Παρὰ δὲ ΄ Δ ΝΝ φησὶ Φύλαρχος ἐν τῇ ἕχτῃ ἕν 
ταῖς τραπέζαις ἄρτους πολλοὺς καταχεχλασμένους παρατί- 
ϑεσϑαι χύδην καὶ χρέα ἐκ τῶν λεβήτων, ὧν οὐδεὶς γεύεται, 
εἰ μὴ πρότερον ϑεάσηται τὸν βασιλέα, εἰ ἥψατο τῶν πα- 

φακειμένων. ἐν δὲ τῇ τρίτῃ ὃ αὐτὸς Φύλαρχος ““ριάμνην 

φησὶ τὸν ] αλάτην πλουσιώτατον ὄντα ἐπαγγείλασϑαι ἑστιᾶ- 

σαι Τᾳλάτας πάντας. ἐνιαυτὸν, καὶ τοῦτο συντελέσαι ποιή- 
ὁ σαντα οὕτως. κατὰ τόπους τῆς χώρας. τὰς ἐπικαιροτάτους 

τῶν ὁδῶν διέλαβε σταϑμοῖς,. ἐπί τε. τούτοις. ἐκ χαράχων 
χαὶ τῶν καλάμων τῶν τὲ οἰσυΐνων ἐπεβάλλετο σχηνὰς 
χωρούσας, ἀνὰ τετρῳκοσίους ἄνδρας χαὶ πλείους ἕτι, χαϑὼς 

ἂν ἐχποιῶσιν οἱ τύποι τό τ΄ ἀπὸ τῶν πόλεων δέξασϑαι 

χαὶ τῶν χωμῶν μέλλον. ἐπιρρεῖν πλῆϑος. ἐνταῦϑια δὲ λέβιη- 

τας ἐπέστησε χρεῶν παντοδαπῶν μεγάλους, οὺς πρὸ ἔνι: 
αὐτοῦ καὶ πρὸ τοῦ μέλλειν μεταπεμψάμενος τεχνίτας ἐξ 

ἢ ἄλλων πόλεων ἐχαλκεύσατο. ϑύματα δὲ καταβάλλεσθαι 
ταύρων χαὶ συῶν χαὶ προβάτων τε χαὶ λοιπῶν χτηνῶν 
ἑχάστης ἡμέρας πολλά. πίϑους τὲ οἴνου παρεσχευάσϑαι 
καὶ πλῆϑος ἀλφίτων πεφρυραμένων. καὶ οὐ μόνον, φησὶν, 
οἱ παραγινόμενος τῶν Τ αλατῶν ἀπὸ τῶν χωμῶν καὶ τῶν 

74 

150 ς. ἀπολέσεια») ἀπωλέσειαν ῬΎΤ,. 
100 ἃ. Φύλαρχος] φίλαρχος Β, κρέα Β. κρέατα ῬΨῚ,. 

γεύεται) γεύσηται Ῥ. εἰ μἡ} δουθα ἣν μὴ: ἐπαγγείλασθαι ΒΡΥ. 
ἀπαγγείλασθϑαι 1... «τ0. ποιήσαντα] ποιήσαντι. Β. 

180 6. τὰς ΟΥ̓Ϊ,. χαὶ τὰς ΑΒΡ. καὶ τῶν καλάμων ῬΥΨΤ, εἰ 

Ἐπδέαείιβ Ρ., 1533, δύ.: τῶν οπι. Β. ἐπεβάλλετο] ἐπεβάλετο Β, 
πο δ υδέδε]εἶτιε. 

100 {. παρεσκευάσθαι Β, παρασκευάσθϑαι ΛΡ, παρασχευάσασϑαι Ὑ]). 
πεφυομένων Β.. 
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πόλεων ἀπέλαυον, ἀλλὰ καὶ οἱ παριόντες ξένος ὑπὸ τῶν 

, ἐφεστηχότων παίδων οὐκ ηφρίεντο, ἕως ἂν μεταλάβωσι τῶν 
παρασχευασϑέντων. Ἦ ἣ 

35. Θρφκίων δὲ δείπνων μνημονεύει Ξενοφῶν ἐν ἕκτῃ 
ἀναβάσεως τὸ παρὰ “Σεύϑῃ διαγράφων συμπόσιον ἐν τού- 

[51 τοις » ἐπειδὴ δ᾽ εἰσῆλθον ἐπὲ τὸ δεῖπνον πάντες ; τὸ δὲ 

᾿ Ψ« 

δεῖπνον ἣν »χαϑημένοις κύκλῳ, ἔπειτα δὲ τρίποδες εἰση- 

γέχϑησαν πᾶσιν» οὗτοι δὲ ὅσον εἴχοσι χρεῶν μεστοὶ γεγε- 
μημένων καὶ ἄρτοι ζύμητες μεγάλοι προσπεπεῤονημένοι 

σαν πρὸς τοῖς κρέασι. μάλιστα δὲ τράπεξαι. χατὰ τοὺς 
ξένους ἀεὶ ἐτίϑεντο" νόμος γάρ: ἦν. καὶ -πρῶτορ τοῦτ᾽ 
ἐποίει :Σεύϑης" “ἀνελόμενος τοὺς παρ᾽ αὑτῷ χειμένους ἄρ- 

τους διέκλα κατὰ μικρὰ. χαὶ διερρίπτει οἷς αὐτῷ. ἐδόκει, 
χαὶ τὰ χρέα ὡσαύτως, ὅσον μόνον γεύσασϑαι ἑαυτῷ χα- 

ταλιπών. χαὶ οἱ ἄλλοι δὲ κατὰ τὰ αὐτὰ ἐποίουν, καθ᾽ 

οἷς καὶ αἱ τράπεζαι ἔχειντο. ““ρχὰς δέ τις, ᾿Αἀρύστας ὦ ὄνο- 

μῶ φαγεῖν δεινὸς, τὸ μὲν διαρριπτεῖν εἴα χαίρειν, λαβὼν 

δ᾽ εἰς τὴν. χεῖρα. ὅσον τριχοίνικον. ἄρτον χαὶ “ρέα ϑέμε- 
γος ἐπὶ τὰ γόνατα ἐδείπνει. χέρατα δ᾽ οἴνου. περιέφερον 
χαὶ. πάντες ἐδέχοντο. ὃ δὲ. Αρύστας, ἐπεὶ πρρ αὐτὸν 
φέρων τὸ χέρας ὁ οἰνοχόος ἤν, εἶπεν, ἰδὼν τὸν Ξενοφῶντα 
οὐχ ἔτι δειπνοῦντα, ᾿χείνῳ, ἕςφη; δός" σχολάζει γὰρ ἤδη, 

ἐγὼ δ᾽ οὔπω. ἐνταῦϑα μὲν δὴ γέλως ἐγένετο.. “ἐπεὶ δὲ προὺ- 
χώρει ὃ πότος, εἰσῆλθεν ἀνὴρ Θρᾷξ, ἵππον ἔχων λευχὸν, 
χαὶ λαβὼν κέρας μεστὸν, Προπίνω σοι, ὦ “εύϑη » ἔφη, 
καὶ τὸν ἵππον δωροῦμαι, ἐφ᾽ οὗ καὶ διώχων ὃν ἂν ϑέλῃς 

ἐπέλαυον Εϑεῦκαν ἀπήλαυον. ἀπήλαυνον ΒΒ, ἀπέλαβον αἄδογίρεῖε 
Ἡ ΘΒ 6Π1π|5. ἕχτῃ (ς Β)] [πιππὸ ὙΠ]. 3, 21. 1πἰαπι πυΐιβ Ἰοοΐ 
ἂς βορίϊπιο 1Π01Ὸ δέξι!ε Π|. Ρ. 49 ἢ, 

151 ἃ. εἰσυνέχϑησαν Ἐ. ζύμητες ἌΒΡΥ. ζυμῖται Τ, ὁχ Χροηο- 

Ῥῃοπίθ. Ο Βᾶθο οπιϊϑίξ. δὲ τράπεζαι δ᾽ αἱ τράπεζαν ΧοπορΒοη. 
παρ᾿ αὐτῷ) παρ᾽ αὐτοῦ Ῥ. διερίπτει ΒΡ. καταλιπόντα Β, 

151 Ἀ. οὃς χαὶ αἱ ΑΒΡΥ͂. οὕς αἱ 1. διαρριπτεῖ») διαῤῥίπτειν Ὡς 

δ᾽ εἰς] δὺς Β. ἐδείπνει) ἐδείπνου Β,. μὲν δὴ ΑΒΡΥ, 

μὲν ἤδη 1,. ἤδη καὶ Ὁ, 

101 ὁ. πύτος ἴ,.. ποτὸς ΑΡΥ͂. Ο Πᾶες οπρίβιέ. ἵππον δωροῦ- 

μαν ΑΒΡΥ, ἕππον τοῦτον δωροῦμαν 1.. ϑέλης Β, ἐθέλῃς ὙΠ, ἐθέ- 

ΘΝ 
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αἱρήσεϊς, καὶ ἀποχωρῶν οὐ μὴ δείσῃς τὸν πολέμιον. ἄλλος 
παῖδ᾽ εἰσαγαγὼν οὕτως ἐδωρήσατο προπίνων χαὶ ἄλλος 
ἱμάτια, τῇ γυναιχί" χαὺὶ Τιμασίων προπίνων φιάλην τε 
ἀργυρᾶν καὶ χκοπίδ᾽ ἀξίαν δέκα μνῶν. “ γήσιππος δέ τις 
᾿᾿ϑηναῖος ἀναστὰς εἶπεν ὅτι ἀρχαῖος εἴη γόμος χάλλιστος 

ἃ τοὺς μὲν ἔχοντας διδόναι τῷ βέθῦνωι τιμῆς ἕνεχα, τοῖς δὲ 

μὴ ἔχουσι διδόναι τὸν βασιλέα. Ξενοφῶν δὲ ἀνέστη ϑαρ- 
σαλέἕως χαὶ δεξάμενος τὸ πέρας εἶπέν, Ἐγώ σοι, ὠ Σεύϑη, 

δίδωμι ἐμαυτὸν χαὺ τοὺς ἐμοὺς τούτους ἑταίρους φίλους 

εἶναι πιστοὺς χαὺ οὐδένα ἄκοντα. χαὶ νῦν πάρεισιν οὐδὲν 

προσαιτοῦντες, ἀλλὰ καὶ πονεῖν ὑπὲρ σοῦ καὶ προχινδυ- 

γεύειν βουλόμενοι. καὶ ὁ Σεύϑης ἀναστὰς συνέπιε καὶ 
συγχατεσχεδάσατο μετ᾽ αὐτοῦ τὸ κέρας. μετὰ δὲ ταῦτα 

ε εἰσῆλϑον κέρασί τὲ οἵοις σημαίνουσιν αὐλοῦντες καὶ σαλ- 
πιγξιν ὠμοβοΐίαις ῥυϑιιούς τε καὶ οἷονεε μαγάδι σαλπί- 

ξοντες: τὰ 

"80, «Ποσε ἰδώνιος δὲ ὃ ἀπὸ τῆς “στοᾶς ἐν ταῖς ἷστο- 
ρίαις αἷς συνέϑηκεν οὐχ ἀλλοτρίως ἧς προΐρητο φιλοσο- 

φίας πολλὰ παρὰ πολλοῖς ἔϑιμα χαὺ νόμιμα ἀναγράφων 
» Κελτοὶ (φησὶ) τὰς τροφὰς προτίϑενται “χόρτον ὑποβάλ- 

λοντες, χαὶ ἐπὶ τραπεζῶν ξυλίνων μικρὸν ἀπὸ τῆς γῆς 

ἐπηθμβνων! ἥ τροφὴ δ᾽ ἐστὶν ἄρτοι μὲν ὀλίγοι," χρέα δὲ 

πολλὰ ἐν ὕδατε χαὺ ὀπτὰ ἐπ᾽ ἀνϑράχων ἢ ὀβελίσκων. 
182 προσφέρονται δὲ ταῦτα καϑαρείως μὲν, λεοντωδῶς δὲ, ταῖς 

χερσὶν ἀμφοτέραις αἴροντες ὅλα μέλη χαὶ ἀποδάχνοντες᾽" 
ἐὰν δὲ ἢ τι δυσαπόσπαστον, μαχαιρίῳ μιχρῷ παρατέμνον- 

----.-. μ᾿ 

λεις Ρ, δείσῃς 1 δήσεις Β. παῖδ᾽ Β. παῖδα ῬΨΙῚ.. 

εἰσαγὰγὼν} εἰσάγων ΒΞ οὕτως ΒΡ. οὕτω ὙΠ,. τε] δὲ Β. 

κοπίδ᾽ Β. κοπίδα ΑΡΨ, τάπιδα Ἵ, εχ Χομπορμοπέρ. Τνήσιππος] 
γνήσιππος Β. ᾿ 

101 ἅ. συνχατεσχεδάσατο Β. Χοπορποηέϊβ δα! ϊοπαπι νέο πὶ 
ΒΟΥ θέ Γᾶ πὶ ὙἹ] ο5ᾶπιὶ εἰσῆλθον Ἱερασουντοῖοι οἱ ΠΡ ν σημαίνουσιν, καὶ 

σάλπ. ἰοηογο ἱπέγοάαχουιπε Βα51]. ἢ... 

101 6. ὠμοβωΐαις Δ, ὡμοβοΐαις Β. ὠμοβόιαις . ὁμοβοίαις Ρ, ὦμο- 

βοῦναις ΧΟ ΠΟΡΠΟη. μαγάδιε Τι. μαγάδιν Ῥ. μαγάδην Ν. μεγά σαλπί- 

ζοντες Β. ἱστορίαις αἷς ΡΨ, ἱοτορίαις ὡς ἴ,- ἔϑιμα) ἕτοιμα Ῥ. 

τροφὰς ΑΒΟΡ εἐ πιθηθιδηδο (ἀβαιθοηΐ. χοὰς ΡΟ ΥΤ,. 
152 ἃ. δὲ ταῦτα! μὲν ταῦτα Ἐ.. παϑαρείως) βου αίαν κας- 

ϑαρίως. λεοντωδῶς  λεωντωδῶς Ῥ, παρατέμνοντας Ὦ, 
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τες, ὃ τοῖς χολεοῖς ἐν ἰδίᾳ ϑήκῃ παράχειται. προσφέρον- 
ται δὲ χαὶ ἰχϑὺς οἵ τε παρὰ τοὺς ποταμοὺς οἰκοῦντες χαὶ 

παρὰ τὴν ἐντὸς. καὶ τὴν ἕξω ϑάλασσαν, χαὶ τούτους δὲ 

ὁπτοὺς μετὰ. ἁλῶν χαὶ ὄξους καὶ κυμίνου. τοῦτο δὲ καὶ 

εἰς τὸ ποτὸν ἐμβάλλουσιν. ἐλαίῳ δ᾽ οὐ χρῶνται διὰ σπά- 

γιν, καὶ διὰ τὸ ἀσύνηϑες ἘΝΕΡ αὐτοῖς φαίνεται. ὅταν 
δ. δὲ πλείονες συνδειπνῶσι, χάϑηνται μὲν ἐν κύχλῳ, μέσος δ᾽ 
ὁ χράτιστος, ὡς ἂν ἱμοῤύροιδοι χοροῦ, διαφέρων. τῶν ἄλλων 

5 χατὰ τὴν πολεμικὴν εὐχέρειαν, ἢ χατὰ τὸ γένος, 1) κατὰ 

πλοῦτον. ὃ δ' ὑποδεχόμενος παρ᾽ αὐτὸν, ἐφεξῆς δ᾽ ἕχα- 

τέρωϑε χατ᾽ ἀξίαν ἧς ἔχουσιν ὑπεροχῆς. χαὶ οἱ μὲν τοὺς 
ϑυρεοὺς ὁπλοφοροῦντες ἐκ τῶν ὀπίσω παρεστᾶσιν, οἱ δὲ 
δορυφόροι κατὰ“τὴν ἀντικρὺ χαϑήμενοι χύχλῳ χαϑάπερ οἱ 
δεσπόται συνευωχοῦνται. τὸ δὲ ποτὸν οἱ διακονοῦντες ἐν 

6 ἀγγείοις περιφέρουσιν" ἐοιχόσι μὲν ἀμβίχοις. ἢ κεραμέοις ἢ 

ἀργυροῖς" χαὶ γὰρ τοὺς πίναχας; ἐφ᾽ ὧν τὰς τροφὰς ἄρα- 

τίϑενται, τοιούτους ἔχουσιν" οἱ δὲ χαλκοῦς, οἱ δὲ χάνεα 

ξύλινα χαὶ πλεχτά. τὸ δὲ πινόμενόν ἐστι παρὰ μὲν τοῖς 
'πλουτοῦσιν οἶνος, ἐξ. ̓Ιταλίας καὶ "τῆς ῆασσαλιητῶν χώρας 

“παρακομιζόμενος, ἄχρατος δ᾽ οὗτος" ἐνίοτε δὲ καὶ ὀλίγον 
ὕδωρ “παραμίγνυται" παρὰ δὲ τοῖς. ὑποδεεστέροις ζύϑος 

πύρινον μετὰ μέλιτος ἐσκευασμένον" παρὰ δὲ τοῖς πολλοῖς 
χαϑ'' αὑτό" «χαλεῖται δὲ κόρμα: ̓ἀπορροφοῖσι δὲ ἐκ τοῦ 

ἃ αὐτοῦ ποτηρίου. κατὰ. μιχρὸν, οὐ πλεῖ! οἴον χυάϑου" πυκχνό- 
ΟΣ δὲ τοῦτο ποιοῦσι. περιφέρεε δὲ ὃ παῖς, ἐπὶ τὼ δεξιὰ 

-καὺ τὰ λαιά. οὕτως διαχονοῦνται" μὰ τοὺς ϑεοὺς: προσ- 

ιχυνοῦσιν ἐπὶ τὰ δεξιὰ στρεφόμενοι." " 

37. Ἔτι δὲ ὁ Ποσειδώνιος διηγούμενος καὶ τὸν “ουερ- 

γίου τοῦ Βιτύϊτος πατρὸς πλοῦτον, τοῦ ὑπὸ “Ῥωμαίων 

υπκολεοῖς] κωλεοῖς Ῥ. «τὸ ποτὸν Ε.. τὸν ποτὸν». ΑΒΡ. 

182 ΒΝ. ἑκατέρωθϑε) ἑκατέρωθεν Β. “ ϑυρεοὺς] ϑυραιοὺς ΒΡ. 
,. 102 ο. μὲν Α, μὴν ΡΥΠ,. ἀμβίχοις). ἀμφίκοις 5Βυρογβουρέο 

ἀμβίχοις Ὁ ἀρυὰ ὙΠΙΘΒεαπΐππι, χεραμέοις) περαμίοις Β. 
. δὲ καὶ ολίγον Ὁ. ΑΡοτδΐ χαὶ. παρὰ δὲ τοῖς ὑποδεεστέροις --- ἐσκευα- 

σμένον ἃᾷ44, 1,. οηι. ΡΥ͂. δὲ κόρμα. ΒΟ δὲ Οδβαυθοπίδηϊ, 

δέρκομα ΡΎΠ,. χοῦρμι ἀϊοίεαν. ὨΙοβοονιά. Π, 110. 
152 ἀ. ὃ παῖς περί τε τὰ δεξιὰ Β. ἐπὶ τὰ δεξιὰ στῇ ἐπὶ τὴ 

δεξιᾷ στ. Β. ἔτι δὲ ὃ Β. ἔτι ὃ ῬΥΤ,. «ἸἹουερνίου τοῦ 2θιτύϊτος) 
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χαϑιαιρεϑέντος, φησὲ -δημαγωγοῦντα αὐτὸν τοὺς ὄχλους 

ἐν ἅρματι φέρεσϑαι διὰ τῶν. πεδίων “καὶ σπείρειν χρυσὸν 
καὶ ἄργυρον ταῖς. ἀχολουϑούσαις τῶν Κελτῶν μυριάσι, 

φράγμα τε ποιεῖν. δωδεχαστάδιον τετράγωνον, ἐν ᾧ πλη- 
6 θουμένους ληνοὺς 'πολυτελοῦς. πόματος, παρασκευάξειν τε 

τοσοῦτο βρωμάτων. πλῆϑος ὥστε ἐφ᾽ “ἡμέρας πλείονας ἐξεῖ-- 

ναι τὸϊς βουλομένοις εἰσερχομένοις τῶν “παρασχευασϑέντων ἰ 

ἀπολαύειν, ἀδιαλείπτως διακονουμένους. ᾿ἀφορίσαντος δ᾽ 
αὐτοῦ προϑεσμίαν: “ποτὲ τῆς ϑοίνης ἀφυστερήσαντά τινα 
τῶν βαρβάρων ποιητὴν. ἀφιχέσϑαι, χαὶ συναντήσαντω 
μετὰ ῳδὴς ὑμνεῖν, αὐτοῦ τὴν ὑπεροχὴν; ἑαυτὸν δ᾽ ἀπο- 
θρηνεῖν. ὅτι. ὑστέρηχε,. τὸν δὲ τεριρϑέντα ϑυλάχιον αἰτῆσαι 

ῇ χρυσίου χαὶ ῥῖψαι αὐτῷ. παρατρέχοντι, ἀνε “λόμενον δ᾽ ἐκεῖ- 
ψον πάλιν ὑμνεῖν λέγοντα διότι τὰ ἴχνη τῆς γῆς ἐφ᾽ ἧς 
ἁρματηλατεῖ. χρυσὸν. χαὺ ᾿εὐεργεσίας. ἀνθρώποις φέρει." 
ταῦτα μὲν. οὖν ἐν. τῇ τρίτῃ καὶ εἰχοστῇ "ἱστόρησεν. οὖν 

38. ᾽ν δὲ τῇ πέμπτῃ περὶ Πάρϑων 'δωγιούμενός. φη- 
σιν ,, Ο δὲ. καλούμενος φίλος τραπέζης . μὲν οὐ κθμμῤψεῖ, 

χαμαὶ δ᾽ ὑποχαϑήμενος. ἐφρ᾽. ὑψηλῆς. αλίνης, χαταχειμένῳ 
τῷ βασιλεῖ τὸ: "παραβληϑὲν ὧπ᾿ αὐτοῦ -χυνιστὶ σιτεῖται, 

καὶ “πολλάκις διὰ τὴν τυχοῦσαν αἰτίαν ἀποσπασϑεὶς τοῦ 

453 χαμαιπετοῦς δείπνου ῥάβδοις καὶ ἱμᾶσὶν" ἀστραγαλωτοῖς 
μαστιγοῦται, χαὺ γενόμενος αἱμόφυρτος. τὸν: τιμωρησάμενον 

ὡς εὐεργέτην ἐπὶ τὸ ἔδαφος πρηνὴς προσπεσὼν προσχυγεῖ: γ.ς 
ἐν δὲ τῇ ἑκκαιδεχάτῃ περὶ ὩΣελεύχου διηγούμενος τοῦ "βα- 
σιλέως ὡς εἰς Μηδίαν ἀνελϑὼν καὶ πολεμῶν ρσάκει 
ἠχμαλωτίσϑη ὑπὸ τοῦ βαρβάρου, καὶ ὡς: πολὺν χρόνον 

᾿ 

“Πουέριος Θίττου πατὴρ ἀϊοία5. ἃ) δέγαθοπο "Ψ. ὁ. 2, ἀχέν. Ρ. 191. 

Οδβδι. 

152 6. πληρουμένους ληνοὺς Ὁ ἀρυᾶ ὙΠΟ τα ίατη, πληροῦ μὲν 
ληνοὺς Ῥ. πληροῦν μὲν ληνοὺς Α: πληροῦν" Σηνοὺς ΜΠ). τοσοῦτο] 

τοοοῦτον Ἐ5. διακονουμένουύς] τνδ. προ τυτΗ ϑοθνν ΘΙ ἢ. ἅπο-- 

ϑρηνεῖν Βα. Τιοσοθάξαν ὑποϑοηνεῖν.. 

102 ἴ, ἀνελόμενον. ἴω: «ἀνελόμενον ΡΥ. Ι ᾿δίδεν ἌΡ, δι ὅτι ΨΕ,. 

εὐεργεσίας] ἜΗΝ ᾿ς πάρϑων ἈΒ."παρϑυαίων ΨῈ,. παῤ- 
ϑένων ἵ΄. ᾿ ' ; 

δ. ἃ. ἱεᾶσιν] ἱμεάσιν Υ Τὰ ὕμκασυν Ῥ. .΄ ἀστράγαλωτοῖς Β. ἄστρα- 

γαλώτοις Ῥγ αἱμόφυρτος) αἱμοφυρτὸς Ῥ, 

» 
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παρὰ τῷ αΑἀρσάχει διέτριψεν. ἀγόμενος βασιλικῶς, γράφει 

χαὶὺ ταῦτα » Παρὰ Πάρϑοις͵ ἐν τοῖς δείκχμοις ὁ βασιλεὺς 

τὴν τὲ κλίνην, ἐξρ᾽ ἧς μόνος κατέχειτο, ἱμετεωροτέραν τῶν 
ἄλλων. χαὺ κεχωρισμένην. εἶχε, καὰ τὴν. τράπεζαν μόγῳ, 

χυϑάπερ ἥρωϊ, πλήρη βαρβαρικῶν ϑοινημάτων παρακει- 
μένην." ἱστορῶν. δὲ καὶ περὺ “Ηρακλέωνος τοῦ Βεροιαίου, 
ὃς ὑπὸ τοῦ 1 ρυποῦ καλουμένου" ᾿Αντιύχου. τοῦ βασιλέως 
προαχϑεὶς μικροῦ δεῖν. "τῆς βασιλείας. ἐξέβαλε τὸν εὐεργέ- 
τὴν, γράφει ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν. ἱστοριῶν. τάδε », Ἐποιεῖτό 

τε τῶν στρατιωτῶν. τὰς κατακλίσεις, ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. ἕν 
ὑπαίϑρῳ. ἀνὰ "χιλίους δειπγίζων.. τὸ δὲ δεῖπνον ἣν ἄρτος 

μέγας. καὲ κρέας, τὸ δὲ ποτὸν χεχραμέγνος οἶνος οἷος δήποτε 
ὕδατι. ψυχρῷ. διηκόνουν δὲ, ἄνδρες ̓ μαχαιροφόροι χαὺ σιω- 
πὴ ἣν. αὔτακτος. “ἐν δὲ τῇ; δὲ ευτέρῳ Εν τῇ “Ῥωμαίων (φησὶ) 
πόδει, ὅταν. εὐωχῶνται. ἐν τῷ τοῦ Ἡραλλέους ἱ ἱερῷ, δεισνέ- 
ζοντος τοῦ χατὰ καιρὸν. ϑριαμβιύοντος χαὺ ἢ παρασκευὴ 

τῆς δυωχίας. ̓ Μρακλεωτικὴ, ἐστί. διοινοχοεῖται μὲν γὰρ οἱ- 
γόμελι, τὰ δὲ. βρώματα ἄρτοι μεγάλοι καὺ καπγιστὰ ἑφϑὰ 
χρέα. καὶ τῶν προσφάτως. -καϑιερωϑέντων ὀπτὰ δαψιλῆ. 
παρὰ. δὲ Τυρρηνοῖς. δὶς τῆς ἡμέρας τράπεζαι πολυτελεῖς 
παρασκευάξονται ν. ἀνϑιναὶ τε. στρωμναὶ “καὶ ἐκπώματα ἀρ- 
γυρᾶ παντοδαπὰ, καὶ. δούλων πλῆϑος εὐπρεπῶν παρέστη 
χΟΜῚ :ἐσθήσεσι. πολυτελέσι. κεκοσμημένων." Τίμαιος δ᾽ ἕν τῇ 
πρώτῃ τῶν ἱστοριῶν καὶ τὰς ϑεραπαίνας φησὶ παρ᾿ αὖ- 
τοῖς μέχρι. οὗ ἂν αὐξηϑῶσι γυμνὰς δικικονεῖσϑαι. 

οῶθο Μεγασϑένης. δ᾽ ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ᾿ἰνδικῶν τοῖς 
᾿ἰνδρῖο; φησιν. ὃν τῷ δείπνῳ παρατίϑεσθαι ἑχάστῳ τράπε- 
ξαν, ἑταύτην. ̓δ᾽ εἶναι «ὁμοίαν ταῖς ἐγγυθϑήκαις, καὶ ἐπιτί- 
ϑεσϑαὶ ἐπ᾽ αὐτῇ. οὐμώμος βἰφυμοῖη εἰς ὃ ἐμβαλεῖν αὐτοὺς 

183 Ρ. ἥδε ἍΒΟ, ἥρω ὙΙ,. ἥρω ν, ο΄ παρακειμένην ψΗΠοΡεὰ- 
πἴὰ5. ΕΌΡῚ παρακειμένων. ἡραχλέων ὅ τοῦ βεριαίου Β΄. 

προσαχϑεὶς) ἐπαρϑεὶς. Ο. ἐξέβαλε): ἐξέβαλλε Β,.. τετάρτῃ} δ΄ Ρ. 
τετάρτῃ, καὶ τριφκορεᾷ ακίαβ ἀθ Ῥοδβιοιο. Ρ. 148. τῶν ὕτρα-- 
«“ωτῶν αὐ τὰς τῶν στρατιωτῶν Β. ᾽ 

ΑἸἋ 

ΣΝ .᾿ [ΕἸ δ." ἃ οὐ 

Σ 1, Ὁ. ἱποθϑ φαῖνε οὐδ μϑν 11 προσφώτων. προσφάτων Ῥ᾿͵ 
καϑιερωϑέντα Β,, ᾿ ς ἫΝ 

168. ἃ. πήκωιος δ᾽ ἘΡῪς, δ᾽ οὐ, 51 το. μάχρο Ῥ. ΒΟ θέν μέχρις. 

158 6. ἐγγυϑήκαις Ἐω. ἐεγυϑήκαις Βρν. ἐμβαλεῖν) ἐμκβάλλευν Β.. 
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πρῶτον μὲν τὴν ὄρυξαν ἑφϑὴν, ὡς ἄν τις ἑψήσειε χόνδρον, 
ἔπειτα, ὕψα “πολλὰ χἐχειρουργημένα" ταῖς Ἰνδικαῖς σχευα- 

σίαις. Ἰρμανοὶ δὲν. ὡς ἱστορεῖ Ποσειδώνιος ἐν τῇ τριακο- 

στῇ, ἄριστον προσφέρονται. χρέα, ̓μεληδὸν ὠπτημένα χαὶ 
ἐπιπίνουσι γάλα χαὶ τὸν οἶνον ἄχρατον.. Καμπανῶν δέ 
τινὲς παρὰ τὰ συμπόσια μονομαχοῦσι. Νικόλαος δ᾽ ὃ .Δ4α- 

ῇ μασχηνὺς, εἷς, τῶν. ἀπὸ τοῦ περιπάτου φιλοσόφων », ἐν τῇ 

δεκάτῃ πρὸς ταῖς ἑκατὸν τῶν ἱστοριῶν “Ῥωμαίους ἱστορεῖ 
παρὰ τὸ δεῖπνον. συμβάλλειν μονομαχίας γράφων οὕτως 
Τὰς τῶν μονομάχων ϑέας οὐ μόνον. ἐν πανηγύρεσι “καὶ 
ϑεάτροις ἐποιοῦντο᾽ Ῥωμαῖοι, παρὰ Τυρρηνῶν. παραλαβόν- 

τὲς τὸ ἔϑος, ἀλλὰ χὰἂν τοῖς ἑστιάσεσιν. ἐχάλουν γοῦν. τινὲς 

πολλάκις ἐπὶ δεῖπνον τοὺς φίλους ἐπί τε ̓ ἄλλοις καὶ ὅπως 

ἂν δύο ἢ τρία ζεύγη. ἴδοιὲν μονομάχων, ὅτε χαὶ χκορεσϑέν- 
τὲς δείπνου καὶ μέϑης εἰσεχάλουν τοὺς μονομάχους. καὶ ὃ 

μὲν ἅμα ἐσφράττετο, . αὐτοὶ δ᾽ ἐχρότουν ἐπὶ τούτῳ. ἡδόμενοι. 
154 ἤδη δέ τις χὰν ταῖς. διαϑήκαις γέγραφε γυναῖχας εὐπρε- 

πεέσταάτας μονομαχῆσαι, τς ἐχέχτητο; “ἅτερος δὲ παῖδας 

ἀνήβους ἐρωμένους ἑαυτοῦ. ἀλλὰ. 7ὰρ οὐχ ἠνέσχετο. ὁ δῇ- 

μος τὴν παρανομίαν ταύτην, ἀλλ᾽ “ἄκυρον. "τὴν διαϑήκην 
ἐποίησεν." ᾿Βρατοσϑένης δ᾽ -ἐν πρώτῳ ᾿ὐαοἠμνομᾷς χα 
τὰς τ μέ ϑμ, φησι πρὸς αὐλὸν πυχτεύειν.. . 

40. Ποσειδώνιος δ᾽ ἐν τρίτῃ καὶ τριακοστῇ. τῶν ἧστο- 
ριῶν » Κελτοὶ (φησὶν) ἐνίοτε παρὰ τὸ "δεῖπνον μονομαχοῦΞ 
σιν. ἐν γὰρ τοῖς ὅπλοις. ἀγερϑέντες. σχιαμαχοῦσι καὶ" πρὸς 

» ἀλλήλους ἀκροχειρίξονται," ποτὲ δὲ καὶ '᾿μέχρι τραὔματος 

προΐασι; χαὶ ἐχ τούτου" ἐρεϑισϑέντες, ἐὼν μὴ ἐπισχώσινο Ὁΐ 

παρόντες, χαὶ ἕως ἀναιρέσξδως ἔρχονταν." τὸ δὲ σαλαιόν ᾿ 

φησιν ὅτι παροτεϑέντων᾽ κωλήνων". τὸ “μηρίον ὃ πράτιστος 

ἐλριάδιμν ,» εἰ δέ τις ἕτερος. ἀντιποιήσαιτο »" “συγίσταντο 
ψε λ 

ὶ τ᾽ ον ὃ 

159 Τυρρηνῶν! πριν ἃ ΒΡ, ἰδ κρίυῳ 

.154 ἃ. ἄκυρον 1». ἄκηρον ΨΥ. ὍΛΑΣ ῬΨΙ,. “τῇ ὁπ. Ἄμθθεε 

ΤΩ πεν τρίτῃ καὶ δον ὙΙ.. γ᾽ καὶ ἤἔνόνιο Β, λγ ΔΓ Β) 
ΒΡ εοἐὲ Ὁδβδμθοπίαπί. Κελτοὶ) καίτον Β. ἀγερϑέντες δον ΙΒ. 

ΤῊΌΥΙ ἐγερϑέντες. ἐπ ὰ ᾿ 

151 »' ἐὰν ΜῊ: ὡς ἂν μὴ Β. ἕτερος} ὕστερον Εἰ αϑίδίμι5. ᾿. 
1600, 14. ᾿ Ὰ 
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μονομαχήσοντες μέχρι ϑανάτου. ἄλλοι δ᾽ ἐν ϑεάτρῳ λαβόν- 
τὲς ἀργύριον ἢ χρυσίον, οἱ δὲ οἴνου κεραμίων ἀριϑιιόν 
τινα, καὶ πιστωσάμενοι, τὴν δόσιν χαὶ τοῖς ἀναγχαίοις ἢ 

ς φίλοις διαδωρησάμενοι, ὕπτίοι ἐχταϑέντες ἐπὶ ϑυρεῶν χεῖγ-: 

ται, χαὶ παρᾶστάς τις ξίφει: τὸν λαιμὸν. ἀποχόπτει. Μῦφο- 

ρίων δ᾽ ὁ Χαλκιδεὺς ἐν ἱστορικοῖς ὑπομνήμασιν οὕτω 
γράφει Παρὰ δὲ τοῖς “Ῥωμαίοις προτίϑεσθϑαι πέντε μνᾶς 
τοῖς ὑπομένειν βουλομένοις τὴν κειραλὴν ᾿ἀποκοπῆναι πελέ- 
χει, ὥστε τοὺς χληρονόμους κομίσασθαι τὸ ἀϑλον" καὶ 

πολλάκις ἀπογραφομένους πλείους δικαιολογεῖσϑαι χαϑ'᾿ 
ὃ᾽ δικαιότατός ἐστιν ἕκαστος αὐτῶν ἀποτυμπανισθϑῆναι." 

ἃ 41. Ἕρμιππος δ᾽ ἐν πρώτῳ περὶ νομοθετῶν τῶν μο- 
νομαχούντων εὑρετὰς ἀποφαίνει Μαντινεῖς, Δημώναχτος 

ἑνὲς τῶν πολιτῶν συμβουλεύσαντος ". καὶ ζηλωτὰς τούτου 
γενέσϑαι Κυρηναίους. Ἔφορος δ᾽ ἐν ἕχτῃ ἱστοριῶν ͵Ἤσκουν 
(φησὶ) τὰ πολεμικὰ οὗ Ἰαντινεῖς καὶ ᾿“ρχάδες, τήν τὲ 
στολὴν τὴν πολεμικὴν καὶ τὴν ὅπλισιν τὴν ἀρχαίαν. ὡς 
εὑρόντων ἐκείνων; ἔτι χαὶ νῦν Μαντινικὴν. ἀποχαλοῦσι. 

πρὸς δὲ τούτοις χαὶ ὁπλομαχίας μαϑήσεις ἐν Λαντινεῖς 

“8 πρῶτον εὑρέϑησαν, “Ζ4ημέου τὸ τέχνημια καταδείξαντος" 
ὅτε δὲ ἀρχαῖον ἣν τὸ περὶ τοὺς μονοιάχους καὶ Ἄδιότος, 
φάγης εἴρηκεν ἔν Φοινίσσαις οὕτως. Ἶ 

τ Ἐρ Οἰδίπου δὲ παῖδε, ᾿διπτύχω. χύρω, 

Ἄρης κατέσκηψ᾽, ἔς τε μονομάχου υρήμχνς  οϑλς 
τοῦ ἀγῶνα νῦν ἑστᾶσιν. ᾿ 

ἼἜοιχε δὲ πεποιῆσθαι τὸ ὄνομα οὐχ ἐχ τοῦ μάχη, ἀλλ. 

ἐχ ῥήματος τοῦ μάχεσθαι μᾶλλον συγχεῖσϑαι. ὁπότε γὰρ. 

. 

μονομαχήσοντες)] μονομαχήσαντες Ῥ,. κεραμίων} κεραμείων Ῥ, 
154. ο. ἢ φίλοις Β. ᾿ΑΡοταΐ ἤ. χαὺ παραστάς τις ΑΒΟ, πα- 

ραστὰς δέ τις ΨΙ,. παραστάς τις Ῥ' - Εὐφορίων) Ῥ, 70. δικαιύς 
τατος} δικαιότατον Ῥ, αὐτῶν ΒΟΡ δὲ Ἐπδεαξμῖας ρ: 1837, 34. 
αὐτὸς ΥἹ,. ὃ : : 

104 ἃ. στολὴν τὴν ΑΒΡΥ. τὴν οπι. ἴ»» ὅπλησιν Β. 
ἀποκαλοῦοι) καλοῦσι Β. . Μαντινείᾳ) μαντινίᾳ Β. 

164. 6. χαὺ ἀῤιστοφάώνης ΒΡ. Αϑογαὲ καὶ. ΑΥἱβέορμαμΐβ γϑῦθα 
οὗν! Ὁ. δὲ παῖδε Ἡουϊηρα ἀρυᾶ ὙΑΙοΙκοπαγ. δὰ Επυιρμίαϊ5 ῬΗΘΘη 55. 
γ. 1370. }Ὁ. 461. δέτται δὲ Ὑ1,.. δέτταν Ῥ, χατέσχηψ᾽, -ἔς τε 
Ῥογβοῆιβ δᾷ Ῥηοθηΐβ5. ν, 1381. ΓΠΠΡ.Ὶ χατέσχηψέ τε. ἐκ ῥήμα- 
τος τοῦ ΑΒ, ἐκ τοῦ ῥήματος τοῦ ῬΨῚ,. Τπῃ. Ο Πῖ5 γουθὶ5 δος ἐνὰ- 
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τὸ; μάχη. συντιϑέμενον τὸ ἐτέλρο, εἰς᾽ ος. τρέπει,. ὡς ἐν τῷ 
σύμμαχος, πρωτόμαχος, ἐπίμαχος, ἀντίμαχος. φιλόμᾳχον 

ἔ γένος ἔκ ἐπέρσέωρ, παρὰ “Πινδάρῳ "ὴ τηγικαῦτει. ̓προπαροξύ- 

γέται" ὁπότε δὲ παροξύνεται; τὸ μάχεσθαι. ῥῆμα. περιέχει, 
ὡς ἐν τῷ πυγμάχος, γαυμάχος, »Αὐτόν σε. πυλαμάχε πρῶ- 
τον“΄. παρὰ. «Στησιχόρῳ,. ὁπλομάχος ᾿ :τειχομέχος ,, πυργομά- 

χος. ὁ δὲ κωμῳδιοποιὸς. Ποσείδιππος. ἐν. δὐωα φρυγμᾷν φησιν 
ὋὉ μὴ πεπλευκὼς οὐδὲν ἑόρακεν. ἈΚ ΡΟΝ αν ἐνενιγτίὸν νὰ 

455 τς ἕωι μονομαχούντων ἐσμὲν ἀϑλιώτεροι-. ὁπ ὁ 

ὅτε δὲ καὶ οἱ ἔνδοξοι καὶ. οἱ. ἡγεμόνες. ἐμονομάχουν. κὰν 
ἐχ: προκλήσεως τοῦτ ἐποίουν ἐν. ἄλλοις. εἰρήκαμεν. 4ωλ- 

( 

λος δ᾽ ὁ. ̓ ᾿ϑηναῖος ἕν. τῇ ἐγάτῃ τῶν. ἱστοριῶν φησιν ὡς 

Κάσφαχδροβι, ἐχ Βοιωτίας ἐπανιὼν, καὶ ̓ϑάψας τὸν βασιλέα 

χαὶ τὴν βασίλισσαν ἐν «Αἰχαῖς καὶ μετ’ αὐτῶν τὴν. Κύνναν 
τὴν. Εὐρυδίκης. μητέρα. καὶ τοῖς ἄλλοις τιμήσας οἷς. προσή- 

χει, καὶ “μονομαχίας ἀγῶνα, ἐθδκσ, εἰς ὃν. ἀρβςέβηρορι τέσ- 

σαρὲς “τῶν στρατιωτῶν. ἀν οὴ κε Ἄνα εὐζοτν 

ο 42. 4Ζημήτριος δ᾽ ὁ Σκήψιος ὁ ἐν τῷ;. ̓δωδεκάτῳ. τοῦ 
γχκὺ Τρωικοῦ διαχόσμου. ,,Π]αρ᾿ “Ἀντιόχῳ (φησὶ). τῷ βασιλεῖ. τῷ 

μεγάλῳ προσαγορευϑεέντι ἐμ τῷ δείπνῳ πρὸς ὅπλα ὧρς 
χοῦντο, οὐ μόνον. οἱ βασιλέως φίλοι, ̓ ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς ὃ 
βασιλ εὖς. ἐπεὶ δὲ καὶ εἰς “Ἢ; γησιάνακτα «τὸν. ᾿Αλεξανδρέῳ 

ἀπὸ Τρωάδος, τὸν τὰς ἱστορίας. γράψαντα. Ἵ τῆς" ὀρχή- 

σεως τάξις ἐγένετο, ἀναστὰς εἰπὲ,. Πότερον. ω βασιλεῦ 

χαχῶς ὀρχούμενον ἐμὲ ϑεάσασϑαι «βούλει ἢ καλῶς: ἀπαγ- 

) 

ἀϊία, πεποίηταν δὲ τὸ μονομάχος ὄνομα οὐκ ἐκ τοῦ μάχη" ὃ συντυϑέμε-: 

γον προπαροξύνει τὸ τέλος, ὡς σύμμαχος, πρωτόμαχος, ἀντίμαχος, ἐπίμω-- 
Ρ , - ε’ ξ ͵ ͵ 

χος, φιλόμαχον. γένος. “τὰ δὲ. τοιαῦτα ῥήματα; ὅτε παροξύνεται, τὸ «μάτι " 

χεσϑας ῥῆμω περιέχει. πυγμόχος, ναυμόχος, ὁπλομίχος., πειχομάχος, 'πυρ-- 

γομάχος. εἰς ος Οοταῦϑ.. [τὶ ἔσως.. .. ἐπίμαχος ὁπ. Β.. ὁτν 

154 δ΄ Πινδάρῳ] Ἐπ. 142: 0. 0806. ΒοΘΟΚΙΝΙ «αλ, Τερσέος. “...(υν 
πυλαμάχε ΑΒ. πυλομόχε Ῥ. πυγμάχε Ψ1.. ϑομο!αδέθθ Ψἀποέιβ. δᾷ 
1184. ε 31. --ἰ ἀνάλογαν! τῷ. παρὰ Στησιχύρῳ. πυλεμάχῳ. ψῃ ΠἩρει). 

αἱ ἐοτίαβϑθ πυλαμψιάχῳ. βουιρβοιδί,. τ χωμῳδιοποιὸς. ̓. πωμρρδρ-, 
πουὸς «ῬΎ. κωμικὸς Ό, ἑόρακεν} ΤῊ. ἑώρᾳκξν. ΠΕ 7. ἐἰοάμεὰ 

1551... τοῦτ᾽] ταῦτ᾽ 1, “Ζίυλλος Οαϑαυθολῖιβ, διώαλος ῬῪ ων 

δύαλος Β. κάσανδρος ΒΒ}. κάσσανδρος ως, «ἱἐγαῖς), αἰγαίαἐς 1᾿, 

οἷς 1,. οὔ ῬΥ. ἀγῶνα) ἀγῶνας 8... ....: πέοσαβερ} δ ... 0 

180 ". εἰς “Ηγησιάνακτα 1 εἰς Ὅμι. Ῥ, ἀπαγγέλλοντος - ῬΞω» 
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γέλλοντός μου ἴδια ποιήματα, ϑέλεις ἀχροάσασϑαι:; χελεὺυ- 
σϑεὶς οὐν λέγειν" οὕτως ἧσε. τὸν βασιλέα ὥστ᾽ ἐράνου τϑὸ 

ἀξιωθῆναι καὶ τῶν φίλων εἷς γενέσϑαι.ς Δοῦρις δ᾽ ὃ 
“Σάμιος ἐν τῇ τῶν ἱστοριῶν ἑπτακαιδεχάτῃ “Πολυσπέρχοντά 

φησιν: εἰ μεϑυσϑείη, χαίτοι πρεσβύτερον ὄντα ὀρχεῖσθαι, 
οὐδενὸς “Μακεδόνων ὕντα δεύτερον οὔτε κατὰ τὴν στρατη- 
γίαν οὔτε κατὰ τὴν ἀξίωσιν, καὶ ιἐνδυόμενον αὐτὸν κρο- 

χωτὸν καὶ ὑποδούμενον Σικυώνια “διατελεῖν ὀρχούμενον. 
᾿᾿γαϑαρχίδης δ᾽ ὃ Κνίδιος ἐν ὀγδόῃ ᾿Ασιατικῶν ἱστορεῖ 
ὡς οἱ ἑστιῶντες. ᾿Αλέξανδρον. τὸν Φιλίππου τῶν. φίλων τὸ 

ἃ μέλλ ον παρατεϑήσεσϑαι τῶν τραγημάτων περιεχρύσουν" 
ὅτε δὲ ϑέλοιεν ἀναλίσκειν, περιελόντες τὸν χρυσὸν ὅμα 

τοῖς ἄλλοις. ἐξέβαλλον, ἵνα τῆς μὲν πολυτελείας οἱ φίλοι 

ϑεαταὶ. “γένοιντο; , οὗ δ᾽ οἰχέται κύριοι. ἐπιλελησμένοι δ᾽ 
ἦσαν οὗτοι, ὡς καὶ “Δοῦρις ἱστορεῖ. ὅτι καὶ Φίλιππος. ὃ 
τοῦ “λεξάνδρου πὰτὴρ ποτήριον : χρυσοῦν. ὁλχὴν ἄγον. πὲν- 
τήκοντα δραχμὰς κεκτημένος, »' τοῦτο ἐλάμβανε κοιμώμενος 
ἀεὶ χαὶ πρὸς χεραλὴν.» αὑτοῦ κατετίϑετο. “Σέλευχος δὲ 
Θρᾳκῶν φήσι τινὰς ἐν τοῖς συμποσίοις. ἀγχόνην παίζειν 

βρόχον ἀρτήσαντας ἔκ τινος ὕψους. στρογγύλον .. πρὸς ὃν 
κατὰ χάϑετον προστίϑεσϑαι λίϑον: εὐπερίτρεπτον τοῖς ἐπι- 
βαίνουσι. διαλαγχάνειν οὖν αὐτοὺς καὶ τὸν λαχόντα ξ ἔχοντα 
δρεπάνιον ἐπιβαίνειν. τῷ λίϑῳ καὶ τὸν τράχηλον εἰς τὸν 

βρύχον ἐντιϑέναι ," παρερχόμενον 'δ᾽.. ἄλλον ἐγείρειν τὸν 
λίϑον, χαὶ ὃ χρεμάμεμος ὑποτρέχοντος τοῦ λίϑου, ἐὰν. μὴ 

ταχὺ φϑάσας «ποτέμῃ τῷ δρεπάνῳ; τέϑνηκχε, χαὶ οἱ ἄλλοι 

γελῶσι παιδιὰν ἔχοντες τὸν ἐχείνου ϑάνατον. 
48. Ταῦτ᾽ εἰπεῖν εἶχον, ἄνδρες. φίλοι. χαὺ συμπόται; 

ἀπαγ έλοντος ΒΥ. ἀκροάσασθαι ΝΣ ᾿ἄκροῦσθαι ῬΎΠ. 6 ἦσε 
ΑΌ, ἦσεν Β. σε Ῥ. 76ε Ὑ1 , "ἢ " ἡνῆρον χδθος ἢ 

πτὰ 
100 ς. ἑπταχαιδεκάτη  ἑσκαιδεκάτη Ῥ, Πολυσπέρχοντα]  πολυ- 

πέρχοντς ΒΡ. εἶ} εἰ χαὶ 8. .ς ἐνδυόμενον) ἐνδυομένου ΒΒ... 0.0 
τραγημόύτων}) σερατη,χημάτων ΟΡ, ὩΣ 

158 ἀ. ὅτε δὲ] δὲ ὁπ). ΒΡ. περιελόντες) περιελϑόντες Ῥο 

ἐξέβαλλον ΒΌ." ἐξέβαλον ῬΥΨῚ,. γένουντο ἢ. γένωνται Ρν,: 

Ζοῦρις] Οσηΐ, ΤΥ΄. Ρ. 291 ". ; 

155 6. ἀρτήσαντας;) ἄρτυσαντες Ῥ. ἔζοντα ααά. ΡΠ. Ὅπι. Υ. 
ὑποτρέχοντος (ογαβ5. ἘΠΌΥΙ ἐπιτρέχοντος, 
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τῶν ᾿Ελλήνων πολὺ πρῶτοι περὶ ἀρχαίων συμποσίων ἐπι- 
στάμενος. ἀχριβῶς δ᾽ ὁ σοφὸς Πλάτων ἐν τῷ πρώτῳ Νό- 
μων περὶ συμποσίων διηγ γεῖται λέγων τάδε, Καὶ οὔτ᾽ ἂν 
ἐπ᾽ ἀγρῶν ἴδοις οὔτ᾽ ἐν ἄστεσιν, ὅσων “Σπαρτιάταις μέλει, 

συμπύσια, οὐδ᾽ ὁπόσα τούτοις ξυνεπόμενα πάσας ἡδονὰς 
186 χινεῖ χατὰ δύναμιν.. οὐδ᾽ ἔστιν ὅστις ἀπαντῶν κωμάζοντί 

τινι μετὰ μέϑης οὐχ ἂν τὴν μεγίστην δίκην εὐϑὺς ἐπιϑείη, 
καὶ οὔτ᾽ ἂν Διονύσια πρόφασιν ἔχοντ᾽ αὐτὸν ῥύσαιτο, 
ὥσπερ ἐν ἁμάξαις εἶδον παρ᾽ ὑμῖν ἐγὼ, καὶ ἐν Τάραντι 
δὲ παρὰ τοῖς ἡμετέροις ἀποίχοις πᾶσαν. τὴν πόλιν ἐϑεασά- 

μην περὶ τὰ Διονύσια" ηβρνδνυ καρ ἕν. δον οὐκ 
ἔστιν οὐδὲν τοιοῦτον.“ 

44. Καὶ ὃ Κύνουλχος, ἄλλως ὄφελον, ἔφη, τὴν Θρᾷ- 
κίον ταύτην. σπαίξας παιδιὰν διερϑάρης" ἀνέτεινε Ὸ γὰρ 
ἡμᾶς ὥσπερ γηστείαν ἄγοντας καὶ περιμένοντας τὸ ἀνα- 

ν τέλλον ἄστρον, οὗ ἐφροσί μὴ “φανέντος. οἱ τὴν χρηστὴν ταύ- 
τὴν φιλοσοιρίαν εὑρόντες νόμιμον εἶναι μηδενὸς γεύεσίϑαι: 

ἐγὼ δ᾽ ὁ τάλας, κατὰ τὸν κωμῳδιοποιὸν Δίφιλον, 
. Ἀεστρεὺς ἂν εἴην. ἕγεχα νηστείας ἄκρας. 

ὠκελάϑεσθε δὲ χαὶ ὑμεῖς τῶν τοῦ ποιητοῦ χαλῶν; ὃς ἕξη 

Οὐ μὲν γάρ τι χέρειον ἐν ὥρῃ. δεῖπνον. ἑλέσϑαι. 
καὶ ὃ χαλὺὸς δ᾽ ᾿Αριστοφάνης ἐν Κωχάλῳ ἔφη 

᾿4λλ᾽ ἔστιν; ὦ πάτερ, χομιδῆ: μεσημβρία, νον 
ς ἡνίχα γε" τοὺς νἑωτέρους δειπνεῖν χρεών, “νοΐ, οὐχ θὰ 

Ὁ: ' νἀ ἐν. ἐτὶ δῇ 

1δὺ ἢ, ἐπιστάμενος ἈΒΌΡΑΥ. ἐπιστάμενοι Βα51:. 1, τῷ πρώτῳ 

Ἰγόμων] Ῥ. 637 ἃ. ῬΙαίοπίοα οἢ, (. τάδε Β. οὕτως .Ὶ,.. . 
οὔτ᾽ ἂν ἄστεσὶν ὅσων Βα511.. , ὁχ ΡΙαίοπθ. οὔτενος ἄστεος ὧν Ψ. οὔτ᾽ 

ἐν ἄστεος (ὧν (ὧν ΒΡ) ΑΒΡ. μέλει ῬΊ,. μέλειν Ψ. 

156 ἃ. ἀπαντῶν] ἀνὰ πάντων ΒΡ. κωμάζοντν ῬΙαίο. χομίέζοντι 
ΑΒΡ, βαδίζοντι ἡ. ἠ ἧ εἶδον] ϑουιθθδέιν ἔδον. ὑμῖν} ἡμῖν 5ὺ-- 

Ῥϑυβουρίο ὑμῶν Ὁ. ἔστιν οὐδὲν Β. ἔστ᾽ οὐδὲν ΡΥ͂Τ,. ἄλλως 

ὥφελον. ΑΒΡ. μᾶλλον ὥφελον Ψ1,.. ἀλλ᾽ ὡς ὄφελον δ)οιινν ΘΙΡἢ. 
διεφθάρησαν. ετινες γὰρ ἡμᾶς Α. διεφϑάρησαν, εἴτινες γὰρ ἡμᾶς ΒΡ. 
διερϑάώρην ἢ τῆδε παρ ὑμᾶς ὙΠ, διεφϑάρης" ἀνέτεινας γὰρ ἡμᾶς 

δομννρίσῃ. 
1506 ". γεύεσϑαι! γενέσϑαν Β, . κωμῳδιοποιὺν Ἀ. κωμῳδοποιὸν 

ΡΥῚΙ,. Ζίφιλον]ῖ Ν1. ν. 308 ἃ. Οὐ μὲν] Οἀάν85. ρ, 170. 

γάρ τοι χέριον Β,, ! 
150 ὁ. ἡνίκα γε] Ἰωοροθαΐαν ἡνίκ καὶ. ὁπηνίκα Βυαποκῖα5, 

-“Ὡχρς 
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ἐμοί τὲ πολλῷ ἦν ἄμεινον κατὰ, τὸ Παρμενίσκου τῶν κυ- 
γικῶν. συμπόσιον δειπνεῖν ἢ ἐνθάδε πάντα ὥσπερ. τοὺς 
πυρέσσοντας περιφερόμενα ὁρᾶν. γελασάντων. δ᾽ ἡμῶν ἔφη 

τις, Αλλ ὦ λῷστε ἀνδρῶν μὴ φϑονήσῃς ἡμῖν τὸ Παρ- 
μενίσχειον. ἐκεῖνο διελϑεῖν συμπόσιον. χαὶ ὃς μετέωρον αὖ- 

τὸν παραναστήσας ἔφη; Ὄμνυμι δ᾽ ὑμῖν, ἄνδρες, χατὰ τὸν 

ἡδὺν ᾿Αντιφάνη, ὃς ἐν τῇ Παρεχδιδομένῃ ἔφη 

Ὄμνυμι δ᾽ ὑμῖν, ἄνδρες, αὐτὸν τὸν ϑεὸν, 
ἐξ οὗ τὸ μεϑύειν πᾶσιν ὑμῖν γίγνεται, 
ἡ μὴν ἑλέσϑαι τοῦτον ἂν ζὴν τὸν βίον 
ἢ τὴν Εελεύχου τοῦ βασιλέως ὑπεροχήν. 

ῥοφεῖν φαχῆν ἐσθ᾽ ἡδὺ μὴ δεδοικότα, 

μαλακῶς καϑεύδειν ἄϑλιον δεδοικότα. 

45. ᾿1λλ᾽ ὃ γε Παρμενίσχος οὕτως ὑπήοξατο,, Παρ- 
μενίσχος, “Μόλπιδι χαίρειν. πλεονάζων ἐν ταῖς προσφωνή- 
σεσι πρός σε περὺ τῶν ἐπιφανῶν κλήσεων ἀγωνιῶ μὴ ποτε 
εἰς πληϑώραν ἐμπεσὼν μεμψιμοιρήσῃς. διὸ χαὶ μεταδοῦ- 
γαί σοι βούλομαι τοῦ παρὰ Κέβητι τῷ Κυξικηνῷ δείπνου. 

προπιὼν δ᾽ ὑσσώπου τὴν ὥραν ἐπάναγε ἐπὶ τὴν ἑστίασιν. 
Διονυσίων γὰρ ὅτων ᾿Ιϑήνησι παρελήφϑην πρὸς αὐτόν. 

χατέλαβον δὲ χυνιχοὺς μὲν ἀνακειμένους. ἐξ, ἕνα δὲ κύ- 
γουλχον Καρνεῖον τὸν Μεγαρικόν. τοῦ δείπνου δὲ χθονί- 

ζοντος λόγος ἐγένετο ποῖον τῶν ὑδάτων ἡδιστόν ἐστιν. 
χαὶ τῶν μὲν ἐγχωμιαζόντων τὸ ἀπὸ τῆς “Ἱέρνης, ἄλλων 

δὲ τὸ ἀπὸ τῆς “Πειρήνης, ὁ Καρνεῖος χατὰ Φιλόξενον. 

εἶπε τὸ κατὰ χειρῶν. χαὶ τῆς τραπέζης παρατεϑείσης ἐδει- 
πγοῦμεν 

καὶ τὴν μὲν ἐξηντλοῦμεν (φακῆν), ἡ, ὰ ̓ἐπεισρέει" 

κυνεκῶν συμπόσιον) χυχλικῶν συμποσίων Ῥ, πάντιι] πάντας Ῥ. 
ἡμῖν τὸ) τὸ οπι, Ρ. “Παρμενίσκειον παρμενίσχιον ΒΡ, ἐχεῖν 0} 
ἐχεῖνον Ῥ. ὄμνυμι δ᾽ ὑμῖν ἄνδρες κατὰ τὸν ἡδὶν ἀντιφάνη ὃς ἐν τῇ 

παρεχδιδομένη ἔφη 864, Α οὐ πρτὶ Οδβαυθοπίληϊ. ὁπ. ΡΎΓ,, 

Μ.1. ὄμνυμω δ᾽ ὑμῶν ἄνδρες οπίίονο. υἱάθηξαν δβῈ ΟΠ ΔΏΪ. 
Υ, 2. Βουιθεθαίαν γίνεται. 

Ἰοὺ ἃ. ΓΝ. 3. ἡ μὴν σαδαυθοπαβ. ἡμῶν ΡΥ͂Τ,. 

100 6. ὑσσώπου 1,. ὑσώπου ΒΡΥ͂. κατὰ Φιλόξενον) Ὑ16 μ. 

147 ε. ἐπεισρέεν 1, δὲ Ζοποθῖι5 Ῥιον. 1, 70. Ρ. 22. ἐπεισέῤῥει 
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Γ εἶτα. πάλιν φαχοὶ προσηνέχϑησαν ὄξει ῬΑ  ρέσως καὶ 

157 

ν 

ὁ. Διιτρέφης δραξάμενος ἐ ἔφην ᾿Ψνονη ἢ 
Ζεῦ, μὴ λάϑοι σὲ τῶνδ᾽ ὃς: αἴτιος. φαχῶν. 

χαὶ ἄλλος ἑξῆς ἀνεβόησε 
“Φαχὸς σὲ δαίμων καὶ φακὴ τύχη λάβοι. 

ἐμοὶ δὲ χατὰ τὸν χωμιχὸν Δίφιλον, φησὶ δ᾽ οὗτος ἐν 
Πελιάσι 

Τὸ δειπνώριον ,ἀμεδη ρὸν ἦν, γλαφυρὸν σφ; 
φαχῆς χατ΄ ἄνδρα τρυβλίον. μεστὸν μέγα.. 
δι πρώτιστον. οὐχ. ἀνϑηρόν. «4. ἐπὶ ταύτῃ φέρων 
εἰς τὸ μέσον ἐπεχόρευσε σαπέρδης μέγας 
ὑπό τι δυσώδης οὗτος. κα ρος ἀνϑίαν, 

ὃν πολλὰ κκ ταῖς κίχλαις ἤδη λέγει. 
γέλωτος οὖν ἐπιρραγέντος παρὴν ἢ ϑεατροτορύνη Μέλισσα 
χαὶ ἡ κυνάμυια Νίκιον" ᾿αὗται, δ᾽ ἧσαν. τῶν οὐχ. ἀσήμων 
ἑταιρίδων. ἀποβλέψασαι οὖν. αὗται. εἰς τὰ παρακείμενα καὶ 
᾿ϑαυμάσασαι ἐγέλων. καὶ ἡ Νίχιον ἔφη, Οὐδεὶς ὑμῶν, ἄγ- 
δρες γενειοσυλλεκτάδαι, ἰχϑὺν ἐσθίει; ἢ καϑάπερ ὃ πρό- 
γονος ὑμῶν Μελέαγρος ὃ 1 αδαρεὺς ἐν ταῖς Χάρισιν. ἐπι- 

͵ 

ΡΥ. Αὐιϊαποβ ἵπ ρβϑυῖρ!ο Ῥοπεῖ Ἐπχ. νο]. 1. ν, 4. οᾶ. Ἐϊαᾶβοπ. 
τοῦτο δὴ τὸ τραγικὸν, χαὶ τὴν μὲν ἘΕΥΡΕΛΟΠΜΊΡ. ἡ δ᾽ ἐπεισέρρει. 

156 ἢ Ζιτρέφης} ϑδο. θέαν διιτρεφὴς. Ζεῦ] ἘαντρΙ 15 νοτ- 

05 Μοδοαὸ 320, χαχῶν ἴῃ ΤῊΝ τιυξδίο. Φακός} ἘΣ ρΙ 415 νον 
5 πὶ ἔαϊ556 καχός σὲ δαίμων χαὶ καχὴ τύχη λάβοι Βαβρίοαξιι5. 658 1ω60- 

Ῥᾶγάᾶιϊι5β Επηθπάαδέ, ΥἹἱ, 12. φαχὴ τύχη ῬΙω. φαχῇ τύχῃ Υ. ΐ 

λάβοι] λάβη Β, ὝΨ, 1. Τὸ οπὶ. 6. ἦν ἀνϑηρὸν γλαφυρὸν ΑΒΌΡ. 

ἀνθηρὸν γλαφυρὸν ἦν Ὑ1,. Οογγεχῖέ ΕτΓανάξίι5. Ρ. 451. 5. 2. 

τρυβλίον) ϑοΥΙΒΘ δία τρύβλιον, 584. 4101 τρυβλίον: αὐοᾶ 65Ὸ υδ1- 

46 ἀεαϊ. 

157 ἃ. Ψ. 5. Δ. οὗτος --- ϑοινν οἰ 5}. ἦρος ὟΤ,, ηρος Ῥὶ χροὸς 
Β, ἑρὸς δοπινεῖρη. ἴῃ. 6. ὙΠΙΘΟταπίὰ5. πρὸς ᾿ἱπνθηΐββ υὙἱἀθ ει, 
οὐϊι8᾽ πάθο οδὲ δηποΐαξιο ,,06. 15 Λομίοβ αὐ ργοβ απιϊίαη, Ἰιος ἐδαῖ- 

γεΐη --- Ἰεσοὶ, Ἰόςοι ἄχ πιδηιιβογὶε Ε.. ἀνϑίαν Ὑ1.. ἄνϑιαν Ῥ. 
ἄνϑειαν Β. ἀνϑθίας ΟΠ ΘΙ Ρ ἢ, Υ. 6. λέγεν ΒΡ. λέγειν Ψ1|.. ὡς 

πολλὰ χαίρειν --- Σέγειν Οἀδαυθοπαβ, ὃς πολλὰ χαίρειν -- λέγει ϑοῖννν ΘΙ 5}. 
γέλωτος οὖν] γέλωτος οὗτος οὖν ἈΡ. κυνάμυια) κυναμυῖα ΡῚ 

οεϑβα συήχαν Φαρα να Β. ἢ καϑάπεο ῬΎΤΩ. ἢ καϑάπερ δομνν ΘΙ 51}. 

οαμίο. 

1507 ". Μελέαγρος. -τὶ ἀρχαίους] Ἐϊπδέαξιι5. Ρ. 808, 1. 
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γραφυμέναις ἔφη τὸν “θμηρον Σύρον ὄντα τὸ γένος χατὰ 

τὼ πάτρια ἰχϑύων ἀπεχομένους. ποιῆσαι τοὺς τι αϑαην δα- 
ψιλείας πολλῆς οὔσης τὸν ᾿Ελλήσπόντον; ἢ μόνον 
ἀνέγνωτε σύγγραμμα αὐτ ὸ περιέχον λεχκίϑου χαὶ φα- 

χῆς σύγκρισιν: ορῶ γὰρ πολλὴν παρ᾽ ὑμῖν τῆς φακχῆς τὴν 

σκευήν. εἰς ἣν ἀποβλέπουσα συμβουλεύσαιμ᾽ ἂν ὑμῖν, 
χατὰ τὸν “Σωχρατιχὸν “ἀντισϑένην, “ἐξάγειν ἑαυτοὺς τοῦ 

βίου τοιαῦτα σιτουμένους. “πρὸς ἣν ὃ ,Καρνεῖος: ἕφῃ ; ὺ- 

ξίϑεος ὃ Πυϑαγοριπὸς, ὦ ίχιον, ὥς φησι Κλέαρχος ὁ 

σπεριπατητικὸς ἐν δευτέρῳ βίων, ἕλεγέν ἐνδεδέσϑαι τῷ σώ: 

ματι καὶ τῷ τῇδε βίῳ τὰς ἁπάντων ψυχὰς τιμωρίας χα- 
ριν, χαὶ διείπασϑαι τὸν ϑεὸν ὡς, εἰ μὴ μενοῦσιν ἐπὶ τού- 

τοις ἕως ὧν ἑχὼν αὐτοὺς λύσῃ, πλέοσι καὶ μείζοσιν ἐμ- 
πεσοῦνται τότε λύμαις. διὸ πάντας εὐλαβουμένους τὴν τῶν 

χυρίων ἀνάτασιν φοβεῖϑαι τοῦ ζῆν ἑκόντας ἐκβῆναι μόνον 
τὲ τὸν ἐν τῷ; γήρῳ ϑάνατον ἀσπασίως προΐστασθαι, πε- 
πεισμένους τὴν ἀπόλυσιν τῆς ψυχῆς μετὰ τῆς τῶν πυρίων 

γίγνεσθαι γνώμης. τούτοις τοῖς δόγμασιν ἡμεῖς πειϑόμεϑα. 

Ὑμῖν δὲ φϑόνος οὐδὲ εἷς ἑλέσθαι ἕν “τι τῶν τριῶν ἔχειν 

καχῶν. οὐ γὰρ ἐπίστασϑε, ὠ ταλαίπωροι, ὅτι αὗ βαρεῖαι 
αὗται τροφαὶ φρώττουσι τὸ ἡγεμονικὸν χαὶ οὐχ ἐῶσι τὴν 

φρόνησιν ἐν αὑτῇ εἶναι. 

46. Θεόπομπος οὖν ἐν πέμπτῳ Φιλιππικῶν φησι,» Τὸ 

γὰρ ἐσϑίειν πολλὰ χαὶ χρέα φαγεῖν τοὺς μὲν λογισμοὺς 

ἐξαιρεῖ καὶ τὰς ψυχὰς ποιεῖται βραδυτέρας, ὀργῆς δὲ χαὶ 
7 

. 

δαψιλείας] δαψιλίας Β. σύγγραμμα Υ],. συγγράμματα ἈΡ. (ἴπ 
τ 

Ῥ Πεέοτᾶθ τὰ ᾿ἴπθᾶ ἐγαηβῆχαθ.) σύγγραμμά Β. λεκίϑου καὶ 

φακχῆς σύγκρισιν]. ΗΟπΙΘΤῸ διυιοίοῦί ΡῈ Ρ ΘΡγΓου πὶ ἐγ θα Ε Ἰὐιδέεμι5 

Ρ-. 1572, 53. πολλὴν παρ᾽ ὑμῖν) παρ᾽ ὑμῖν πολλὴν Β, : 
157. ας. χαρνεῖος ΑὉ, κάρνειος Ὑ1., χαρνειὸς Ρ. Εὐξίϑεος ,.,4π 

δεῖ Ζεξίϑεος, χιέοην ἐπίεν Ῥχηιαροτγίοος Ῥάτο ογμποβ ποριΐπαξ Τ]αγη- 

ὑϊοι8. ο. 90.““ οἴ ποβίαβ. τῆδε 'ΒΟ, δεῦρο ΡΥΤ,. τὸν ϑεὸν 
ΑΒῸΡ δὲ δβαυθομπίδηϊ. τὴν ϑεὸν ΨΙ,. ἀνάταοιν ΟΑΒΔΌΡΟΠι5. 

ἀνάστασιν ῬῪΞ,, ἑχόντας ΒΡΥ͂. ἑκόντες Ἰ, οἱ Ομ  Ιρ ἢ, οδἀϊεῖο. 

ἐχβῆναι) ἐχστῆσαν Ὁ. θεν θὰξ βαϊέθηι ἐχοτῆναν. 

107 «. προΐστασθαι) προσίεοϑαι (ἰἈδαιθ μτι5, μετὰ ὁπ). Β. 

“γιῶν δὲ) ἔφη ἦ Ιγίχιον ἀἄάϊε βολινν οἴ σῃι. ἐν αὑτῇ ΔΑ. ἐν αὐτῇ 

Ῥν,, ἐν αὐεῷ Ὁ. κρέᾳ φαγεῖν») κρεαφαγεῖν Ὁ, 

κρεωφαγε 

ει πστε 
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σχληρότητος χαὶ πολλῆς σχαιότητος. ἐμπίπλησι.““ χαὶ ὁ 
ϑαυμάσιος δὲ Ξενοφῶν φησιν ὡς ἡδὺ μὲν μᾶξαν καὶ χάρ- 
δαμα, φαγεῖν πεινῶντι, ἡδὺ ὕδωρ ἀρυσάμενον ἐκ πο- 
ταμοῦ διψῶντα πιεῖν. ΣΞωχρᾶ δὲ καὶ πολλάκις “χατελαμ- 

βάνετο διαπεριπατῶν ἑσπέρας βαϑείας πρὸ τῆς οἰκίας, καὶ 

πρὸς τοὺς πυνϑανομένους 1ι τηνικάδε ; ἔλεγεν ὄψον συν- 
ν ἄγειν πρὸς τὸ δεῖπνον. ἡμῖν δὲ αὐτάρκης, μερὶς ἣν ἂν 
παρ᾽ ὑμῶν λάβωμεν, "καὶ οὐ χαλεπαίνομεν ὡς ἔλαττον. 'φε- 
ρθόμενοι; χαϑάπερ ὃ παρ᾽ ̓ ντικλείδῃ “Ἡραχλῆς. φησὶ γὰρ 
οὗτος ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ΙΝύόστων,, Μετὰ τὸ συντελέσαε 

τοὺς ἄϑλους Ηραχλέα Εὐρυσϑέως ϑυσίαν τινὰ ἐπιτελοῦνγ--: 
τὸς συμπαραληφϑέντα καὶ τῶν τοῦ Εὐρυσϑέως υἱῶν τὰς 
μερίδας ἑκάστῳ παρατιϑέντων, τῷ δ᾽ “Ηραχλεῖ ταπεινοτέ- 

ραν παραϑέντων, ὁ «Ηρακλῆς ἀτιμάξεσϑαι ὑπολαβὼν ἀπέ- 
18 κτεῖνε τρεῖς τῶν παίδων, Περιμήδην, Εὐρύβιον, Εὐρύπυ- 

λον.“ οὐ τοιοῦτοι οὖν τὸν ϑυμὸν ἡμεῖς, εἰ χκαὺ πάντα 
᾿Ηραχλέους ζηλωταί. 

47. Τραγικὸν γὰρ ἡ φαχῆ ᾽στιν, ἌΘΡΘΊΝΝΝ ἔφη 
ποκ» γεγραφέναι κὰ 

ῥοφοῦντ᾽ ᾿Ορέστην τῆς νόσου πεπαυμένον 
φησὶ “Σώφιλος ὃ χωμῳδιοποιός. στωιχὸν δὲ δόγμα ἐστὶν 
ὕτι τὲ πάντα εὖ ποιήσει, ὁ σοφὸς χαὶ φακῆν φρονίμως ἀρ- 
τύσει. διὸ χαὶ Τϊμων ὃ Φλιάσιος ἔφη ,; Καὶ Ζηνωνειόν 

157 6. ἐμιπίπλησι] ἐμπίμπλησνι Ῥ, Ξενοφῶν} ᾿πδέϊξ, Ονεὶ 1. 

2, 11. φησιν ὡς ἡδὺ ΑΒΡΥ͂. φησιν ἡδὺ 1.. “Σωχράτης)] Ἐὲπ- 

βίαι ἶπ5 Ρ. 808, 12. ἑσπέρας ἴω. ἑσπερίας οὐ ἑσπερείας Ῥ, 

καὶ πρὸς τοὺς] καὶ τοὺς Β.. : 

157 ἢ. ἢν] ἦν ἈΡ. ὡς ἔλαττον) ἕως ἔλαττον Β. οὗτος 

οὕτως Ὁ ἂρυὰ ὙΨΠ]ΟΟΡΠΠΙη]. συμπαραληφϑέντα ΑΒ, συμπαρε-- 
λήφϑη α1ϊὰ ογδίϊοπ!5 ἔθου μα ὦν συμπαρακληϑέντα Ψ|., υἱῶν δαᾷ., 

ΑΒΟ. οπι. ΡΥῚ,. 
188 ἃ. ἥ φαχῆ (ἣ φαχκή ΑΒ) στιν ΑΒΟ. ἣ φακῆ ἔστιν Ὑ1.,. ἔστιν 

ἡ φακχὴ Ρ΄ :- πὸ Α. πῶ Υ. πω ΡΙ,. {01 Ῥαγίβιπὶ ἬΠΠΘΡγὨΙ ἀ]ίο ἢ 
που; ΑἰἸἕΘΥ π, Τιασαπᾶπι δηΐθ κακίω ἱπάϊοαντξ ἀὐῥαλνρανς πὰ 
γΡοϑβὲ ἀνα ύνῃ 650. ἀρχόώγαϑος ἔφη ὑπογεγ οαφέναυ ῥοφοῦντ᾽ Β. ἀρχά-- 

γαϑος ἔφη ἧς καὶ ῥοφεῖν Ὁ. «“Σώφιλος) σόφιλος Ὁ. κωμῳδιο- 

ποιός ϑομννοῖση. δἀϊεῖο. χωμῳδοποιός ΡΥ... χωμικός Ὁ. ὅτι 
τε δομννοιρῃ, οαϊο. τε οπι. ΡΥΨΤ,. διίὼὸ καὶ τίμων ὃ φλιάσιος ἔφη, 
ζηνώνιόν τε φαχὴν ἑψεῖν. ἔστι δὲ ἣ ζηνώνειος ἐπὶ τῇ φακῇ ὑπόϑεσις τοιαύτη, 

εἰς δὲ φακὴν ἔμβαλλε δυωδέκατον κοριάννου Ο. “πιο 58. γουὰ ἀποχιιηι 
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"γε φαχὴν ἕψειν ὃς μὴ φρονίμως μεμάϑηκεν"" ὡς οὐκ ἀλ- 
λως δυναμένης ἑψηϑῆναι φακῆς, εἰ μὴ κατὰ τὴν Ζηνώ- 

ψειον ὑφήγησιν, ὃς ἔφη 
Εἰς δὲ φακὴν ἔμβαλε δυωδέκατον κοριάννου. 

καὶ Κράτης δ᾽ ὃ Θηβαῖος ἔλεγε 
Μὴ πρὸ φακῆς λοπαδ᾽ αὔξων 

εἰς στάσιν ἄμμε βάλῃς. 
Χρύσιππος δὲ ἐν τῷ περὶ τοῦ καλοῦ γνώμας τινὰς ἡμῖν 
εἰσφέρων φησὺ ,» Μή ποτ᾽ ἐλαίαν ἔσϑι᾽ ἀκαλήφην ἔχων. 
χειμῶνος ὥρᾳ βολβοφακῆν. “ βαβαὶ βαβαί. 

Βολβοφαχῆ δ᾽ οἷον ἀμβροσίη ψύχους κρυόεντος. 
ες ὃ χαρίεις τε “Ἀριστοφάνης ἐν Τλιρυτάδῃ ἔφη 

“Πτισάνην διδάσχεις αὐτὸν ἕψειν ἢ φακὴν. 
καὶ ἐν ᾿Αμφιαράῳ 

Ὅστις φακὴν ἥδιστον ὄψων λοιδορεῖς. 
᾿Επίχαρμος δ᾽ ἐν Διονύσοις 

Χύτρα δὲ φακέας ἥψετο. 
“Αντιφάνης δ᾽ ᾿Ὁμοίαις. 

Εὐ δ᾽ ἐγίγνεδ᾽ ὅτι φαχῆν 
ἕψειν μ' ἐδίδασκε τῶν ἐπιχωρίων τις εἷς, 

οἶδα δὲ καὶ τὴν ᾿Οδυσσέως τοῦ φρονιμωτάτου καὶ συνε- 
τωτάτου ἀδελφὴν Φακῆν καλουμένην, ἣν ἄλλοι τινὲς Καλ- 

νϑυβιιπι ἔγαρτηθπέα 6856 υἱὰδπίυγ. ϑομν οἰ ρηδοιβετιβ Ζηνώνειον 46- 
1ουαΐί. Ζηνώνειον) ζηνώνιον ΑΒΟΡ, γεὶ τὲ Β0, φακὴν 

. Α δίο δέ 8110]. ἕψειν} δου θαίωγ ἑψεῦν. 
158 ". τὴν Ζηνώνειο») τὴν ζηνώνιον ΒΡ. κοριάννου ΑΒΌΡ, 

κορίαννον Ὑ71.. Κράτης) ΡΙυΐξανοι. Μοτα]. Ρ. 125 ἢ, δὲ ἐν, 
τε ἐν ΡΥ͂Ι,. ἔσϑι᾽ Ῥ. ἔσϑιε 1. βολβοφακὴν εἰ βολβοφαπὴ 
ΡΥΙ.. : 

108 α. Ζτισάνην) πτισάνην ἣν Ἀ. πτισώνιν Β, διδάσκεις αὐτὸν 
Δ. διδάσκει σαυτὸν ΒΡ, διδάσχειν αὖτ᾽ Ο. διδάσκεις σαυτὸν ὙΠ. 
ἕψειν») δου! εθδέαν ἑψεῖν. ὄψων) ὄψον Ῥ οἐ Ἐπιβίδέμηι5 Ρ. 1572, 
81. ἘΡ᾿Ο στ πα γουθᾶ δἰέα!ε Ἡγοἀϊαπ5. περὲ μονήρους λέξεως 

ῥ' Ο,. 22. ἥψετο) ἥψατο Ὁ οἐ Ἡνοάϊαηϊ οοἄοθχ. Ρ ποθὴ ἃρραγοΐς 

πίγαπιὶ ἡψέτο 8ἃη ἥψατο νο]υ εἴ, δ᾽ οἷ. Α. “Ομοίαις) ΑἸΗΙΒὲ 

“Ὅμοιοι ἀϊοίίαγ. ΗἨο5 γϑγβὰβ ὁπ]. Ὁ, εὖ δ᾽ υνεδί ὅτε Του βοηιιϑ. 
εὖ δὲ γύναι τὴν ΒΠ), εὖ δὲ γίγνεϑ᾽ ἣ (Ὶ Α) Ὑ1.. εὖ δὲ γίνεϑ᾽ ἢ Ὁ. 

ἑψεῖν μ᾽ ἐδίδασχε Ῥογβομιβ. ἑψεῖν μὴ {με 1.) δίδασχε ΨῈ.. ἑψειὴ μὲ 
δίδασχε Α. ἕψε, ἢ μὲ δίδασκε Β}). ἕψειη μὲ δίδασκε Ῥ. τίσεις Ας 

τίσεις ΒΡ. τί εἷς ΨΙ,. Φακὴν] Ἐπ5ιαίτι5 Ρ. 1572, 2. 
ΑὙΗΈΝΑΕΊΒ. 1. 43 



ἃ λιστὼ «ὀνομάξουσιν", «ὡς ἱστορεῖν. Μνασέαν τὸν Πατρέα ἕνε 
τρίτῳ Ἐεὐρωπιακῶν φησι «Τυσίμαχος. ἐν τρίτῳ. ΙΝόστων. ἡ 

48. ᾿Επὶ τούτοις γελάσαντος πάνυ “ἔχλαμπρον τοῦ 
Πλουτάρχου οὐκ ἐνέγκας ὃ κύων πϑροραϑεῖσαν: τὴν περὶ 
τῆς φακὴς πολυμαϑίαν, ᾿4λλ᾽ ὑμεῖς 7εν "ἔφην οἱ ἀπὸ τῆς 
καλῆς ᾿Αλεξανδρείας,. ὦ ̓ “Πλούταρχε, σύντροφοί ἐστε τῷ φα- 
χίνῳ βρώματι χαὶ πᾶσα ὑμῶν ἣ πόλις πλήρης ἐστὶ φα- 

χκίνων" ὧν χαὶ “Ξώπατρος, ὃ φάχιος ΩΝ μέμριεαμ "ἐν 
δράματι Βακχίδι "λέγων. οὕτως , ευδὰ 

ὲ Οὐχ ἂν δυναίμην εἰσορῶν. χϑξλῶν γῳνν πιὰ 
᾿ μέγαν. κολοσσὸν. φάκινον ἄρτον ἐσϑίειν., , 

᾿Επὲὶ τί δεῖ βροτοῖσι; κατὼ τὸν σὸν Εὐρμαθλν,ϑ γραμμα-" 
τιχώτατε, πλὴν δυοῖν. μόνον 5. Ὁ ἀν δ Ἷ 

Δήμητρος ἀχτῆς πώματός ϑ᾽ ὑδρηχόου; μα ᾿ 

ἅπερ πάρεστι χαὶ πέφυχ᾽ ἡμᾶς τρέφειν. 
ὧν οὖχ ἀπαρχεῖ πλησμονη)" τρυφῇ γε πρνιν ἀορν Δ Δ. 
ἄλλων ἐδεστῶν μηχανὰς ϑηρεύομεν.. ἐ : 

χὰν ἄλλοις δέ φησιν ὃ σχηνικὸς οὗτος: φιλόδοφος Ἢ 

-Ἰρκεῖ μετρία: βιοτά, ἔοι σώφρονος, τραπέζης; . 

Τ τὸ δ᾽. ἄχαιρον "ἅπαν τόδ᾽. ὑπερβάλλον τε μὴ προσ- 
ἀν ἀὴ τ ὙΜΣ τυεξέμανὶ 3 ᾿ 
κανβ δἰβιδιμνκκάτὴς δ᾽ ἔλεγε τῶν ἄλλων ἀνϑρώπων διαφέρειν, 
καϑ' ὅσον οἱ μὲν ζῶσιν ἵν᾿ ἐσϑίωσιν, αὐτὸς δ᾽ ἐσϑέει 
ἵνα ζῇ. Διογένης τε πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας αὐτῷ ἀποτρι- 
᾿βομένῳ ἔλεγεν, εἴϑ᾽ ηἡδυνάμην χαὶ τὴν γαστέρα τρίψας 
τῆς, πείνης καὶ τῆς ἐνδείας παύσασϑαι. Εὐριπίδης δ᾽ ἐν 
“Ἱκέτισι στερὶ τοῦ Καπανέως Ἰρπο 

ἐδ8 ἃ, Πατρά Παταρέω ἘΠ οΓέ. ἀἰβδογέας, 510]. 1. Ρ. 211. 771ὲ- 
τρεὺς ἀἰοίζα τ. Υ11. Ρ. 501 ἃ. ὙΠ]. ρ. 991 6. Βαχχίδει Οαβαυ- τ 
Ῥθόπι8. ᾿βακέδῃ ΥΙ,. βακίδην ΒΡ... ἐξ ἃ 

158 6. μέγαν κολοσσὸν φάκινον] Ἐπδέαξαϊ5. Ρ. 1572, 52... νὰ ἢ 
ὙΟ 1. ᾿Βπεὲὶ τέ δὲ] ΑῊἩΣ βουϊρέουτθβ φαΐ πογαπι νούϑαθπι πιθπεϊοποπι ἰ 

Γεοθραμε Ἰηἀ!οαπίαν ἴῃ ἀπποξδέϊοπο. ᾿. Ψ. 3. ἡμᾶς ΒΟΡ, ὑμᾶς Ψ1,. : 
τρέφει Β. Ψ4. 8. οἱ. “δὲ Υ. 4. πλησμονὴ ΘΕΙΠἰ5 Ὁ 

ὙΠ, 10. Γ θεῖ πλησμονῆς. 
158 ἢ ἅπαν τόδ᾽ Ῥογδβοηιι5 ἀρυᾷ Θαϊοίοτά. δὰ Ἠερλιδεβέ. ν. 341. 

ΛΑθονὰξ τόδ᾽. προσείμαν) προσείμ᾽ ἂν Β. εἴϑ' εἶτ᾽ Ῥ. Α 
εὐριπίδης δ᾽ Β. ὃ δ᾽ εὐριπέδης ΡΥ». Ἵκέτισιν] Υ, 8061. Οὐ; 
ὙΙ. νυ. 280 κι 1". ματος ΡΝ 
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᾿ Καπανεὺς οδ᾽ ἐστὶν,. ᾧ. βίος μὲν ἦν πολὺς; 
ἥκιστα δ᾽ ὄλβῳ γαῦρος Ἴν ὺ φρόνημα, δὲ 
οὐδέν τι, μεῖζον εἶχεν ἢ πένης ἀνὴρ, 
ψέγων τραπέζαις εἴ τις ἐξογκοῖτ᾽ ἄγαν ὺ 

τἀρκοῦν ἐπαινῶν" οὐ γὰρ ἐν γαστρὸς βορᾷ. 
τὸ χρηστὸν. εἶναι, μέτρια δ᾽ ἐξαρκεῖν ἕφη. 

49. Οὐχ ἣν γὰρ, τοιοῦτος, ὡς ἔοικεν; ὃ Καπανεὺς οἷον 

ὃ «καλὸς Χρύσιππος. διαγράφει ἐν τῷ περὶ τῶν μὴ δι᾽, 

αὑτὰ αἱρετῶν λέγων ὧδε ,, Επὶ τοσοῦτον τινὲς ἐχπίπτουσι 

πρὸς τὸ ἀργύριον ὥστε ἱστορῆσϑαι πρὸς τῇ τελευτῇ τινὰ 

μὲν χαταπιόντα οὐχ ὀλίγους χρυσοὺς ἀποϑανεῖν τὸν δὲ 

ἕτερον. ῥαψάμενον εἴς τινα χιτῶνα χαὶ ἐνδύντ᾽ αὐτὸν ἐπι- 

σχῆψαι τοῖς οἰχείοις. «ϑάψαι οὕτως, μήτε χαύσαντας μήτε 

ϑεραπεύσαντας. “ οὗτρι γὰρ καὶ οἱ τοιοῦτοι μογογουχὶ 

βοῶντες͵ ἀποϑνησχουσιν. ᾿ 
Ὥ χρυσὲ͵ δεξίωμα, χάλλιστον βροτοῖς ; 
ὡς οὔτε μήτηρ ἡδονὰς τοιάσδ᾽ ἔχει, 

οὐ παῖδες. ἐν δόμοισιν, οὐ φίλος πατὴρ; 

οἵας σὺ χοὶ σὲ δώμασιν χεχτημένοι. 
εἰ δὲ ἡ Κύπρις. τοιοῦτον ὀφϑαλμοῖς ὁρᾷ Ἧ 

οὐ ϑαῦμ᾽ ἔρωτας. μυρίους αὐτὴν ἔχειν. 

τοιαύτη τις ἣν ἢ φιλοχρηματία παρὰ τοῖς τότε" περὶ ἧς 

᾿Ανάχαρσις πυνϑαγομένου: τινὸς πρὸς τί οἱ “Ἕλληνες γρῶν- 

ται τῷ ἡξ σύν εἶπε, Ὑδιἢ τὸ ἀριϑμεῖν. Διογένης δ᾽ " 

159 ἃ. Ψ. 2. ὄλβῳ] ὅλβων ΑΒΡ. δὲ] δ' Β. ΟΥ̓. 4, Μιά. 
ΥἹ. ν.. 250 ἢ, ὡς ἴοικεν 64, ΛΟ. δὲ ορϊίουιο ΠΟΘΘΟΙΟΠ1, θμ, 

ΒΡΥ.  ἑἑστορῆσϑαι] ἱστορεῖσϑιιι Β. 

159 Ῥ. χρυσοῦς] χρυσοὺς Α. ἐνδύντ᾽ Ὦ. ἐνδύντα ῬΥΤΩ. 

Υ. 1. ὮΩ χρυσὲ] ἘπιτΙρΙ 415. οχ Βοσορ μοί ὑϑιβιβ: υἱᾶθ δοπθοδηι 

Ἔρῖϑδε. ΟΧῪ. «αὶ τη. ραΐταπι βου πιοποπὶ ΘΟπυ θεέ. Ομ 550 αθι!α 

πθμΐπ6 δεξα!οναπε ποὸπ δ'π6 βου ρίαναθ ἀϊγογβιίαέθ δοχέιβ ΘΙ" 

᾿αᾶν. πιδέποπι. 1, 279. ν. 277. ἈΠΟΙΘΕΘΝ ἀτον τ 617. 64. ὥχοπη, 

δίορθαθιι5 ὅϑγιῃ, ΧΟ, 4, νο]. 1Π. ρ. 217. Ὡ χρυσὲ] ὦ χουοὲ, ὦ 

Β, δεξίαμα Ἁ, ἑ ψ, 3. ἐν δόμασιν Β, ἀνθρώποισιν οοἴθτ 5οι- 

Ρέοτ 5 τϑοίθ. Υ. 4. χοὶ] καὶ οὗ ΑΒΡ. 

159 ε, Υ, 6, ἔχεν] τρέφειν δίρθαριιθ, εἶπε Ὁ, εἰπῶν 
ΡΎ,. Ἷ 

20" 
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τῇ ἑαυτοῦ πολιτείᾳ γόμισμα εἶναι νόμοϑιτεῖ ἀστραγάλους. 
καλῶς δὲ χαὶ αὐτὰ ὃ Μὐριπίδης εἴρηκε ἥν 

ΜΜἭὴ πλοῦτον εἴπῃς" οὐχὶ ϑαυμάζω ϑεὸν 
ὃν χὠ χάχιστος ῥᾳδίως ἐχτήσατο, 

ἃ Χρύσιππος δ᾽ ἐν τῇ εἰσαγωγῇ τῇ εἰς τὴν περὶ ἀγαϑῶν 
καὶ χκαχῶν πραγματείαν νεανίσχον φησί τινα ἐκ τῆς Ἴω- 
γίας σφόδρα πλούσιον ἐπιδημῆσαι ταῖς ᾿4ϑήναις, πορφυ- 

ρίδα ἠμφιεσμένον, ἔχουσαν χρυσᾶ κράσπεδα. πυνϑανομέ- 
γου δέ τινος αὑτοῦ ποδαπός ἐστιν ἀποκχρίνασϑαι ὅτι 

πλούσιος. μήποτε τοῦ αὐτοῦ μνημονεύει καὶ ᾿ἄλεξις ἐν Θη- 
βαίοις λέγων ὧδε 

Ἔστιν δὲ ποδαπὸς τὸ γένος οὗτος; 1. πλούσιος" 
τούτους δὲ πάντες φασὶν εὐγενεστάτους 
εἶναι" πένητας δ᾽ εὐπάτριδας οὐδεὶς ὁρᾷ. 

δ 50. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ὃ Κύνουλχος, ἐπεὶ μὴ ἐχροταλίσϑη, 
ϑυμωϑεὶς, ᾿4λλ᾽ ἐπειδὴ οὗτοι, ἔφη, ὦ συμποσίαρχε, ὑπὸ 

λογοδιαρροίας ἐνοχλούμενοι μὴ πεινῶσιν, ἢ τὰ περὶ τῆς 
φακῆς λεχϑέντα χλευάζουσιν" ἐν γῷ ἔχοντες τὰ εἰρημένα 

Φερεχράτει ἐν Κοριαννοῖ 
Φέρε δὴ κατακλινῶ" σὺ δὲ τράπεζαν α φέρε 

ῃ 

τὴψ 

καλῶς δὲ] καλῶς γὰρ Ἀ. Εὐριπίδης ΑΘο]ο : νἱά. δεοθδοὶ 
δογπι. ΧΟΙΠ, 9. γο]. ΠῚ, ν. 232. Αἰζυϊονγιιπε δοχίυϑ οπιρὶν. δᾶν. 

τηδίϊοπι. 1, 271. Ρ. 274. ΡΙυΐδγοιυβ Νογα]. Ρ. 34 ἃ, υδὶ νἱάθ 
Ὑ γε θ δῆ δπησίδείοπαπι. ὃν χ᾽ ᾧ Ὗ. ὃν χὡ ἴω, ὃν καὶ ὃ 
ΑΒΟΡ, ἀ 

159 ἀ. τῇ εἰς τὴν Οαϑδυθοπὶ οοηϊδοίανα ἃΡ Β' οοπῇγπιαία. τῆς 

εἷς τὴν ΡΥΙ.. πραγματείαν Β' οὲ Οαβαυβομαβ. πραγματείας ΡΥ. 

πραγματείᾳ Ἀ. ἔχουσιν) ἔχουσα Ῥ. τινος αὐτοῦ] τινος αὐτὸν Β΄ 

τοῦ αὐτοῦ] καὶ αὐτοῦ Ῥ. ὧδε ἘΠ. οὕτως ΡΥ... - Ὗ, 3. 

ΛαάΙαὶ εἴναι. πένητας δ᾽ ΒΟΡ ε6ἐ ορϊέοπια ἨΘΘΒΟΠΟΙΙ,, πένητας 
Ι,. πένητας οὐδ᾽. εὐπάτριδας] δοι!θοθαΐι εὐπατρίδας. εὐ-- 

πατρίδος. Ἐ.. οὐδεὶς δρᾷ] δου!θοναίαν. οὐδὲ εἷς δρᾷ. , ᾿ 

Ῥοβὲ ὅρᾷ Οαβδιθοπιιβ ἐχ δρίέοπιθ ἰπέμε φησί που Φερεκράτης. 
Θμυοᾶ ᾳυᾶπὶ ἰηθρέθ ἔδοίιπι δὲ δἐχ Ο ρμουβρίοἴξαν, 4υϊ ροβὲ οὐδεεῖς 

(μᾶπι 516 βου μέιιπ)) ὅρᾷ 510 ρεγρὶξ, φηοί που φερεκράτης ἰδοῦ κύλιξ 
σοι καὶ τράπεζα καὶ φακοί. 

159 6. ἐν νῷ] ἐν ᾧ Ῥ, Υ. 1. ἔπάαϊοαν! Ἰασαπᾶμι, 4υδηὶ ἃα- 
αἴ παῦ δχρὶεθας Μαοϊηοκίιϑ, μορὸ Τουρίι5 Επνοπά, ν0}. "1. ρ. 328. 
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᾿χαὶ κύλιχα. κἀντραγεῖν., ἵν᾽ ἥδιον πίω. 
ΕΝ} ἰδοὺ χύλιξ σοι καὶ τράπεζα χαὶ φαχοί. 
4. μή μοι φαχοὺς. μὰ τὸν 41" οὐ γὰρ ἥδομαι. 
ἢν γὰρ τράγῃ τις, τοῦ στόματος ὄζει κακόν. 

ἐπεὶ οὐν διὰ τοῦτο. φυλάττονται οἱ σο(ροὺ οὗτοι τοὺς φα" 
χοὺς, ἀλλ᾽ ἡμῖν γε ποίησον. "δοϑῆναι ἄρτον, μεϑ' ὧν μη- 
δὲν τῶν πολυτελῶν, ἀλλὰ χἂν τὴν πολυϑρύλητον ἔχῃς φε- 

χὴν ἢ τὸν καλούμενον κόγχον. γελασάντων δὲ πάντων καὶ 
ἐπὶ . τῷ. χόγχῳ μάλιστα, ᾿Απαίδευτοί ἐστε, ἔφη, ἄνδρες 
δαιτυμόνες, οὐχ ἀναγινώσκοντες βιβλία ἃ μόνα παιδεύει, 

ΘΟ τούς γε ἐπιϑυμοῦντας τῶν χαλῶν" λέγω δὲ τὰ Τίμωνος 
τοῦ Πυρρωνίου τῶν σίλλων. οὗτος “γάρ ἐστιν ὃς καὶ τοῦ 
χόγχου μνημονεύει ἐγ τῷ δευτέρῳ τῶν σίλλων λέγων οὕτως 

Οὔτε μοι ἡ Τείη μαζ᾽ ἁνδάνες οὔτε χαρύκη 
ἡ «Ἰυδῶν, λιτῇ δὲ χαὺ αὐαλέῃ ἐνὶ χόγχῳ 

θῖν ον Μόν. ἢ πᾶσα περισσοτρύφητος ὀϊζυς. 

διαφόρων γὰρ οὐσῶν χαὶ τῶν ἐχ Τέω μαζῶν --- ὡς, χαὺ 
τῶν ἐξ ᾿Ερετρίας, ὡς Σώπατρος ἐν Βαχχίδος μνηστῆρσι" 

φησὶ γὰρ 
᾿Ερέτριαν ὡρμήϑημεν. εἰς χευλδλριίον -- 

Μ΄. 2. κἀντραγεῖν ΑΏΡΘ. κἂν τρα;εᾶν ΨΠ,. 
.] 

159 ἢ, πολυϑρύλητον Ὗ, πολυϑρύλλητον ὈῚ,. ἔχῃς] ἔχεις Ῥ. 
βιβλία] βυβλία Ῥ. 

100 ἃ. τούς γε Ῥ. ΑΒοΓγδξ γε. οὕτως οτ. Β. Ψ. 1. εἐ 
Ῥαγίοπι νυ. 2. οπι. 6. ἡ Τεΐη τοὶ ἡ Τηΐη ΟΑΒΔΌΒΟΠαβ. ἥ τὴν 
Α. ἥτε ΒΏ.., ἡ τῇ Ρ, ἑχταίη 1. οΟΝόγιο ἐπ πιαπὶὶ ὁχαγαΐβ ΑἸ Πιομαοὶ 

εοὔϊῆηοῖδιις πεη6 ἔπ ερϊίοπια ἱπνυοηΐμιιβ ἑχταίη, 864 σοὶ ἥτε γε] ἐκτέω. “ 
Ο αβαυθοπιι5. χαρύχη ὙΠ). χαχρύχη ΔΡ, καρύκκη ϑοῃν οἴρῃ. 
Υ. 2. λιτῇ δὲ] λίτη δὲ Β. λητὴ δὲ Ῥ, αὐαλέη ἢ, οὐκ ἀλέη Ὁ 
ἐοϑέθ ΨΠΟΡγαπῖο. οὐαλέη ΑΡ. οὐ καλέη Β. αὐσταλέῃ ὙΤ7,. ν. 3. 
» Εἰχϑβίαι ἐπ ΠΗ͂. περισσότρυφος.“ς Οαδαιθοηι5. περισσοτρόφητος Ῥ. 

πᾶσ᾽ ἀπερισσοτρύφητος Ψαϊ]οκοπᾶτγ. π δηποίαδξ, ογῖε. δα Ν, Ε. Ρ. 390. 
ἐκ τέω ΑΡ δὲ Οαβαιυθοπυβ. ἐν τέλευ Β. ,,εἰ ἱεέοο 1), δπι-ἀθ8- 

505 6η. Ρο(ϊξε5 Ἰρέξγο 5. ἐπ ἐεϊεὶ, “ς ὙΠΙΟΡΓαπῖιβ. ἑχταίων Ψ 1). σώπατρος 
τὴν ἐρέτριαν λευκάλφιτον φησὶ, διάφοροι γὰρ αἵ ἐκ (ταύτης μάζαι, ὡς 
καὶ αὖ ἐκ τέω Ὁ, Βακχίδος} ϑογιθοθδίασ Φάκχιδος-. 

Υ 

100 Ὁ, ἐρέτριαν 6, ἐρέτρειαν ῬΥΤ,. εἷς σελευκάλφιτον Ῥ. 
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καὶ τῶν «Δυδίων καρυχῶν, προχρίνεν ̓ἀμφοτέρων' δ Τίμων 
τὸν χόγχον. γτσν νον αλλ πολ 

τὰν “Πρὸς ταῦτα ὃ καλὸς ἡμῶν. ̓ἑστιάτωρ ἀὐορήνσιος 
χαὶ αὐτὸς ἔφην. Ὦ ἀνδρὲς κύνες οἱ, κατὰ τὴν :Στρᾶττιδος 
τοῦ κωμῳδιοποιοῦ ᾿Ἰοκάστην; ἥτις ἐν. ἐΡαδν ἘΌΝ ΡΟΝ 
φοινίσσαις φησὶ ἣν 

κὰ “αραινέσαι δὲ σφῷν τι βούλομαι. σοφόν.“ ΛΑ 
ὅτ᾽ ἂν φαχῆν. ἕψητε, μὴ ̓ 'πιχεῖν. μύρον. ΩΝ 

᾿χαὶ ὃ “Ξώπατρος δὲ, οὗ τὰ νῦν μέμνησαι. ἐν Νονίφιμνη- 
μονεύει οὕτως τὰ ας Ἀροο ΡΣ 

Ἴϑακος Ἰϑλυυῥένε: τοὐπὶ τῇ φακῇ μύρον" δ ἢ 
πάρεστι" ᾿ϑάρσει ϑυμέ. ΥϑῚ ἿΣ δι 

Κλέαρχος δὲ ὁ ἀπὸ τοῦ περιπάτου. ἕν τοῖς περὶ. παροι- 
μιῶν ὡς παροιμίαν᾽ ἀναγράφει τὸ ἐπὶ τῇ φακῇ μύρον. ἧς 
μέμνηται καὶ ὁ ἐμὸς προπάτωρ Οὐάρρων, ὁ ἹΜενίππειος 
ἐπικαλούμενος" χαὺ οἱ πολλοὶ τῶν γραμματιχῶν τῶν Ῥω- 
μαϊκῶν οὐχ ὁμιλήσαντες πολλοῖς "Ἑλληνικοῖς ποιηταῖς. καὶ 

συγγραφεῦσιν οὐκ ἴσασιν ὅϑεν. "εἴληφεν ὃ “ὐάρρων᾽ τὸ 
ἰαμβεῖον. σὺ δέ μοι δοκεῖς, ω Κύνουλκε, τούτῳ γὰρ 'χαί- 
θὲις τῷ ὀνόματι , οὐ λέγων ὃ ἐκ γενετῆς σε ἡ μήτηρ κέ- 
κληκε, κατὰ τὸν σὸν. Τίμωνα εἶναί, μοι χαλός τε μέγας τὲ, 
οὐχ ἐπιστάμενος ὅτι χόγχος παρὰ προτέρῳ μνήμης τετύ- 
χηχέν. ̓ Επιχάρμῳ ἐν τῷ ᾿ Βορτᾷ καὶ Νάσοις ᾿Δντιφάνει τε 
τῷ χωμικῷ, ὃς ὑποχοριστικώτερον αὐτὸν ὠνόμασεν ἐν Τά βρυ 
οὕτως 

Κογχίον τὲ μικρὸν ἀλλᾶντός τε «προστετμημένον.͵ 
ἑξῆς ἁρπάσας τὸν λόγον ὃ Μάγνος, Ὃ μὲν πάντ᾽ ἄριστος, 
ἔφη» “Ζαρήνσιος ὀξέως χαὶ χαλῶς ἀπίδνηδε τῷ γδστριδι 

ἣ 

χαρυχῶν ΡΨ, μαρυκκῶν Αε λαρήνδηνῳ ΡΙ,. ἀὐδνείθα γ. "λαρκώ-- 
σιος Β, κύνες οἱ] κυνοσσόον οοπιραταίο ἩΘΒνοθο, Ὑ6] κύνες νϑοῖ 
χυνιχοὶ ΒοΠνν οἰ ρ ἢ. Σεράττιδος Τ.. στράτιδος ΡΥ. ᾿κωμῳδιο:- 
“ποιοῦ «ϑοινν οἰ ρ ἢ, δαϊεῖο. κωμῳδοποιοῦ. ΡΨ]. Ψ. 1. δὲ αἀά; ΑΒΟΏΌ. 
οι. ΡΥΠ.. Ἐϑὲ Επιυρ1415 νουβὰβ ΡΏΟΘΠΙ55. γ. 470. ΡοΙ5. ΣΟΔ. 

ἕψητε ἑψῆτε Ῥ. ἕψηται Β. 

τ 400 ο. τοὐπὶ] ϑονιθο δα τὸ ἐπὲ. β }» Ῥ, αρηνμρνμε 

ὙΠ, εἴληφε τὸ οὐάρρων τὸ ἰαμβίον Β. 
100 ἀ. παρὰ προτέρῳ Οοτγαῦδ. ΤΡ θέαν παρ᾽ εδὁποτέρῳ. 

τῇ ἑορτῇ ἃ. τι Α βυροῖ “ἙΞορτᾷ 6ξ Ἱγάσοις βουϊρέμπι ἡ. πάντ᾽ 
Β. πάντα ῬΨ},, λαρύνσιος Β, 
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κυνὶ περὶ τοῦ ικόγχου. ἐγὼ. δὲ : χατὰ "τοὺς τοῦ. ηρδῦ ὡοώ- 

πάτρου Ταλάτας,. κῶν τ, τὰς ᾿ ᾧ 

παρ᾽ οἷς ἔϑος ἐ ἐστὶν, ἡνίχ, ἂν πφοτέρημά τι, 

ἐν τοῖς πολέμοις λάβωσι, ϑύειν τοῖς θεοῖς. ΤᾺ 

τοὺς αἰχμαλώτους, τοὺς Γαλάτας. μιμούμενος 
χἀγὼ κατακαίύσειν ηὐξάμην τοῖς. δαίμοσι Ν δῚ 

ὅ διαλεχτικοὺς. τρεῖς τῶν παρε) γεγραμμένων. Ν 

καὶ μὴν φιλοσοφεῖν. φιλολοχεῖν. τ΄ ἀχηχοὼς 
᾿ ὑμᾶς ἐπιμελῶς καρτερεῖν ὃ αἱρουμένους, 

τὴν πεῖραν ὑγιῆ λήψομαι τῶν «δογμάτων, ᾿ ἡδ 
πρόσϑεν χαπνίξων" εἶτ᾿ ἐὰν ὀπτωμένων. ΟΥ̓ τὰ 

10 ἴδω τιν᾽ ὑμῶν συσπάσαντα τὸ σχέλος, ἀτ 

Ζηνωνιχῷ πραϑήσεϑ' οὗτος. κυρίῳ 

ἐπ᾿ ἐξαγωγῇ» τὴν. φρόνησιν ἀγνοῶν.. ἈΝ ἀο τις 
ὙΠ, Μετὰ παρρησίας γὰρ ἐρῶ πρὸς αὑτούς" εἰ αὐτάρ- 

χειαν ἀσπαάζῃ, φιλόσοφε, τί οὗ τοὺς Πυϑαγορικοὺς ἐχεί-- 

.θ41 γοὺς ζηλοῖς, περὶ ὧν φησιν Ἄνυφένηρς «μὲν ἕν. νήμασι 
τάδε 

Τῶν Πυϑαγορικῶν δ᾽ ἔτυχον ἀϑλιοί τινὲς. 
ἐν τῇ χαράδρᾳ τρώγοντες ἅλιμα. καὶ καχὰ, 
τοιαῦτα συλλέγοντες ἐν τῷ κωρύχῳ. 

100 6. Πηαφίου ἵ,. παμφίου ῬΥ. 6Ἐϑοραΐγί ὙΥβΒ 5. Ὅτ. Ὁ, 
Υ. 3. τοὺς αἰχμαλώτους) τὰς αἰχμαλώτους Ῥ: τοὺς Γαλάτας Ῥοτ- 

5οπα5, ΑΡογαΐ τοὺς. ν. ὁ. μὴ» μὴ ΑΒΡ. φιλολογεῖν) φιλο-- 

λόγων ΑΒ. φιλολόγως Ῥ. 
Ψ ᾿»: ις ϑ Ἧ 

100 ἔ, Ὑ. 8. ὑγε ὑμῖν Τὰ οο 515. Ψ.9. προσ τον Ἅ. προῦσϑ' 
ϑθϑ 

ἤξοβ᾽. προέ τὸν Ῥ. πρόσϑεν τὸν ἃ. προϑέος. τὸν Υ΄. πρόσϑ'᾽ «.-. τοι, 
τὸν Τ, .,6χ πιοηιδταηϊ5.“ 4 πρόσϑεν.. Ἀραν Θἰ 51. πρότερον ατοίϊα5. ἴπ 

Ἐχοεγρέῖβ Ρ. 871. πρὸς πῦρ Οαδαυθοιῖ5: χαπνίζω» χαπνίζω ὉΡᾷ, 
Ἀρέταν ἐοὴ Τὶ, εὐτ᾿ ΒΡΝ,. Ὑ. 10. ὕδω. Ῥογβοπιιβ. εἴδω ΡΥΤ,. 
ν. 11. ζηνωδιχῷ Β}9. ζηνωνικῶν ῬῸ ἡ πραϑήσεϑ'᾽ (αβαυθοπαδ. πα- 

ραϑήσεθ᾽ ῬΥΤ,. “Ιυϑαγορικοὺς, πυϑαγορίους Β. οϊοῖϊέ πυϑαγο-- 
ρείους. : 

101 ἃ. Υ. 1. δ᾽ ἔτυχον ῬοΥβοπι5, δὲ τυχὸν ΡΥ͂Τ,, πυϑαγο- 
φικδὲ ἀϑλιοί τινες ἦν τῇ χαρᾷ διατρώχοντες ἄλιμα 6. . Ὑ. 2. τρώ- 
γοντες ΑΒ. τρώγοντ᾽ ΡΥ͂Ϊ,. ἄλιμα ΑΒΡ. ἄλιμμα ὙΤ7,. ἅλιμα Βο- 

ὁπανέα5. γ. 3, ἐν τῷ χκωρύχῳ ἀθδ οοπιοοΐξατα οὐρλλονν Ονβου- 
γαϊί, κἀνυν Ὀ. 41. αἀάίτα., 
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χἀν τῷ κυρίως Κωρύχῳ δ᾽ ἐπιγραφομένῳ. φησὶ 
Πρῶτον μὲν ὥσπερ πυϑαγορίζων ἐσϑίει 
ἔμψυχον οὐδὲν, τῆς δὲ πλείστης τοὐβολοῦ 
μάζης, μελαγχρῆ μερίδα ἀυνῆδνος λέπει. 

υ λεξις δ᾽ ἐν Ταραντίνοις 

οἱ πυϑ' αγορίζοντες γὰρ, ὡς ἀχούνμω ὦ 
οὔτ᾽ ὄψον ἐσϑίουσιν οὔτ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲ ἕ 
ἔμψυχον, οἶνόν τ᾽ οὐχὶ πίνουσιν , 
᾿Επιχαρίδης μέντοι κύνας χατεσϑίει, 
τῶν “Πυϑαγορείων εἷς, Β. ἀποχτείνας μὲν οὖν" 
οὐκ ἔτι γάρ ἐστ᾽ ἔμψυχον. 

κροελδων τέ φησι 
Πυϑαγορισμοὺ καὶ πη ῳ 

λεπτοὶ, διεσμιλευμέναι τὸ φροντίδες. 
τρέφουσ᾽ ἐκείνους. τὰ δὲ καϑ' ἡμέραν τάδε" 

6 ἄρτος καϑιαρὸς εἷς ἑκατέρῳ, ποτήριον 
5. ὕδατος" τοσαῦτα τοῦτα. Β. , δεσμωτηρίου 

λέγεις δίαιταν. “4. πάντες οὕτως οἱ σοφοὶ 

διάγουσι καὶ τοιαῦτα καχοπαϑοῦσί που᾽ 
τρυφῶσιν ἕτεροι πρὸς ἑτέρους. ἄρ᾽ οἶσϑ' ὅτε 
ἹΜελανιππίδης ἑταῖρός ἐστε καὶ Φάων 

10 χαὺ Ψυρόμαχος καὶ Φανὸς, οἱ δι᾿ ἡμέρας 
δειπνοῦσι πέμπτης ἀλφίτων κοτύλην μίαν, 

καὶ ἐν Πυϑαγοριζούσῃ Υ 
Ἢ δ᾽ ἑστίασις ἐσχάδες καὶ στέμφυλα ἵν 

ἁὰ καὶ τυρὸς ἔσται" ταῦτα γὰρ ϑύειν νόμος 

κυρίως ϑομννοἰρῖι, Γἰδτὶ κυρίψι ν. 2. τοῦ βόλου ῬΥ͂],, Οοττεχὶὲ 

Οαϑαυθοπιι5. Ψ. 3, μελάγχρη Ῥ. ' ΚΝ, 

161 ". ΑἸοχί ἀϊβ ν. 4. --- 6. ὃπι, Ὁ, Υ. 4. μέντοι ἸΔοο 5105 
Ρ- 102. 1Ὁγὶ μὲν τὰς, Υ. ὅ. πυϑαγορείων)] πυϑαγορίων Ῥ. 

μὲν οὖν Οαδαυ ΒΟ 5, γενοῦ ΡΥ]. προελϑών) προσελϑών νηῤηνὰ 

τε ἈΡ, δέ 1... ΟΥ̓, 1. ἀὐαμμα καὶ Β. 
᾿ 

101 ο. Υ. 6. λέγειςἿ λέγειν. ΒΡ. οὕτως οἱ ΨΠΠΙΟΡγαπῖι5, 
1.6- 

δοθαΐξιν οὗτοί γ᾽ οἱ. οὗτον οἱ ΒΡ, Ψ, 7. καί τοι αὐτὰ Β. 
καὶ τοιαῦτα --- κοτύλην μίαν οι. Ο, ᾿ Ψ. 8. ἀρ’ οἷσϑ᾽} ἄρισϑ᾽ 
ΒΡ, . 10, ἡμέρας ΨΠ. ἡμέρας μιᾶς ΑΒΡ, 

ΠῚ 
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τοῖς Πυϑαγορείοις. ΒΒ. νὴ Δί᾽, ἱερεῖον μὲν οὖν 
ὁποῖον ἂν κάλλιστον, ὦ βέλτιστ᾽, ἔχῃ. 

χαὶ μετ᾽ ὀλίγα 
Ἔδει ϑ' ὑπομεῖναι μιχροσιτίαν, ῥύπον, 
ῥῖγος, σιωπὴν, στυγνότητ᾽ , ἀλουσίαν. ᾿ 

592. Τούτων δ᾽ ὑμεῖς, ὦ φιλόσοφοι, οὐδὲν ἀσχεῖτε, 

ἀλλὰ καὶ τὸ πάντων χαλεπώτερον λαλεῖτε περὶ ὧν οὐκ 
οἴδατε, χαὶ ὡς χοσμίως ἐσθίοντες. ποιεῖτε τὴν ἔνϑεσιν 

κατὰ τὸν ἥδιστον Ἀντιφάνη" οὗτος γὰρ ἐν 4ραπεταγωγῷ 
8 λέγει 

Κοσμίως ποιῶν δὰ ἔνϑεσιν, . ᾿ 
μιχρὰν μὲν ἐκ τοῦ πρόσϑε, μεστὴν δ᾽ ἔνδοϑεν 
τὴν χεῖρα, καϑάπερ αἱ γυναῖχες, κατέφαγε 
πάμπολλα χαὺ ταχύτατα" ᾿ 

ἐξὸν κατὰ τὸν αὐτὸν τοῦτον ποιητὴν ἐν Θομβυκίῳ λέγοντα, 
δραχμῆς ὠνήσασϑαι »τὰς προσφόρους ἡμῖν τροφὰς, σχό- 
ροδα, τυρὸν. »γ χρόμμυα, ,“άππαριν' πάντα ταῦτ΄. ἐστὶν. 
δυαχμῆς. “ “Ἡριστοφῶν. δ᾽ ἐν Πυϑαγοριστῇ 

᾿ Πρὸς τῶν ϑεῶν οἰόμεϑα τοὺς πάλαι 'ποτὲ 

ξ τοὺς Πυϑαγοριστὰς γενομένους οὕτως ῥυπᾶν 

161 ἃ. πυϑαγορείοις Ῥ, πυϑαγορίοις Ψ1.. Ψιὰ, δὰ 160 Κὶ [61 Ν. 
ὅποῖον ἂν Θαϑαυθοπυϑ. ὁποιονοῦν Ψ1,. ὅποῖον οὖν ἈΡ, μικχβοσιτίαν 

Ῥογβοπυβ. Γἱθγὶ μιχρὸν ἀσιτίαν, μιαροσιτίαν Μεϊποκίαβ δᾷ Νοπαηᾶγ, 
Ρ. 938. λαλεῖτε) λαλεύται ΒΘ. 5 κατὰ] ἢ Β, 

161] 6. Ψ. 1. Κοσμίως] κοσμικῶς ῬὰᾺ Υ͂. 2. πρόσϑε βολινεῖςι, 
πρόσϑεν ΡΥ͂Τ,. ν. 3. καγέφαγε] Πιορορδίυγ καταφάγετε. κατεφάγετε 
Ὁ, π᾿ 4ὺο 5ῖ6 βογῖρέυπι" ἀντιφάνης ποῦ φησὶ, κατεφάγετε πάμπολλα, 
ἐξὸν ὠνήσασθαι τὰς προσφόρους ὑμῖν τροφὰς ---- ἐν] ἐν τῷ Β... 

ϑομβυκίῳ ΑΒΡ, ϑομβυκίωνν Ψ1,. Βομβυλίῳ ᾿υΐο Δ ]α6. ποπιοπ [8- 
φἔαπι ΠῚ. ν, 125 ἢ, ΔΒομβυκίῳ 5ῖνο., δ) ἀοίογίοσαπι ΠΙΡΥοσΌπι 
βογρέατα 6βέ, Βομβυκίοις ἀραὰ ΡΟ] Ίοεπὶ Χ, 179, Θυοταπι ϑομβὺυ- 
κίῳ, εε ϑομβυκίωνν 'ἀρεγίθ νἱίοβα βυπέ, , . λέγοντα] λέγονται Β,. 
ἡμῶν ὑμῖν ΒΟ, ἐστὶν Α. ἐστὸ ΒΡΨΙ,. : δραχμῆς) δραγχμῆς Β. 

᾿Αριστοφῶν Νίοπαρία5 τα Πίοροη. Πυδογ ΨΗΙ, 38. 1ἱοτί. ᾿Δριστοφά-- 
νης» 4 πὶ ποῃ 50 ρ515836 408 Αἰ πᾶθιιβ νουββ δρροβαΐξ ἀρογέϊβ8- 
β'πηὰπι οδέ, Ὑ|ὰ, δά ΥὙἹ. ρ. 238 ὁ, απυϑάγοριστῇ ϑομινεῖρῃ, 
Εθγὶ πυϑαγόροις τί. Ψ. 1. πρὸς τῶν ΑΒΡ, πρὸς Ψ]:. τί πώ- 
ποτε οἰόμεθα Ὁ. οἰόμεθα) οἰώμεθα Ῥ, 

101 (Ὁ Ψ. 2. τοὺς ἀἀἀ. ΑΒΟΏ, οπι. ΡΥ. γενομένους ατο- 
48 ἴπ Εχοογρί, Ρ. ὅ49. ΠΙΡΥΙ γινομένους... ἡ οὕτως ΒΡ. ὄντως 
ΨΙ.. οι. Ὁ. ῖ 
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τς ἑχόντας, ἢ φοῤεῖν τρίβωναξ ἡδέως; ᾿ 
οὐκ ἔστι τούτων οὐδὲν, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ" 

5. ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγκης, οὐκ ἔχοντες αὐδὲ ἐν ρον μ [5 
τῆς εὐτελείας πρόφασιν εὑρόντες καλὴν 

δι ἀρ ἔπηξαν. τοῖς πένησι χρησίμους. 
τ πεν: παράϑες. αὐτοῖσιν ἰχϑῦς ἢ) χρέας, ᾿ 

ἐθέλω" αρέμασθαι δεχάχις. 
162 οὐχ ἄχαιρον. δ᾽. ἐστὶ" ᾿μινημονεῦσαι χαὶ; τοῦ εἰς ὑμᾶς. ποιη- 

ϑέντος ἐπιγράμματος , ὅπερ παρέϑετο ὁ Δελφὸς ᾿Ηγήσαν- 
δρος ἐνυξχτῳ ὑπομνημάτων 

᾿Οφρϑανασπασίδαι; ὰ ἀμορλ κου δλτυνοω Ἶ 
σαχχογενειοτρόφοι. καὶ λοπαδαρπαχγίδαι, 
τ : ἀνηλιποκαιβλεπέλαιοι, 

“ ψυκτιλαϑραιοφάγοι, » νυχτιπαταιπλάγιοι, 

ὦ “ιμειραχεδπόται “,χαὶ συλλαβοπευσιλαληταὶ,. ,ἰ 
ν ἀὖπει ᾿ δοξοματαιόσοφοι; ζηταρετησιάδαι. ζ 

54, “Ἡρχέστρατος. δ᾽ ὁ 1 ελῶος ἐν “τῇ 1] ἐστρολογίῳ᾽- -- 
ἣν. μόνην ὑμεῖς " ῥαψῳδίαν οὗ σοφοὶ. ἀσπαξεσϑε,. “μόνον 

χαν μὴ χατεσϑίωσι χαὶ τοὺς. ὑυδεβδνια ὑγ 5 πλὸν 

τοῦτο πὐϑαγορίξοντες τὸ σιωπᾶν, δι᾿ ἀσϑένειαν λύγων ὁ 

τοῦτο. ποιοῦντες " ἔτι δὲ τὴν “Σφοδρίου. τοῦ “χυνιχκοῦ τέχνην 

"ἐρωτικὴν. χαὺ τὰς. “Πρωταγορίδου ἀχροάσεις. "ἐρωτικὰς. 11ερ- 

σὰίου τε. τοῦ. καλοῦ. ἀριλοσόφου συμποτικοὺς διαλόγους: 

συντεϑέντας ἐχ τῶν “2 είλπωνος χαὺ “Ζήνωνος ἀπομγημος 

6 γευμάτων,. ἐν οἷς ζητεῖ ὅπως" ̓ ἂν μὴ, χατακχοιβηϑῶσιν ὁ οἱ 

ἰὼ ἐλ δ ένα οἷ). ἄγε εὐ (ἢ 
γ. ̓αλωϊκοῖσιν ακεαίμν ἃ ὙῚ αὐτοῖς. ΡΟΝ Ὁ ΓΕ ΜΕΡ 

“᾽ 02. ἃ. παν 844. ΨΠ,. θη. ἌΒΡ:." ᾿ ἡμᾶς ΒΒ, ᾳφυοά 
οραανας ἐλμνωρῳ Ρ. ἢ ἐπιζράμματος} Ἀπέμοϊος.. Ῥα]ας, νο], 11,. }. 

ἀ89.Ὁ τ}, ῥενεκωταπη ΡΩΝ Α,. ὄφρνανασπασιδῶᾶν ῥεῖν ἐνγώτα-: 
πήξει! ἐὐοάϑι λον ς ὅς Ὁμλσ Ον, ΠῚ, εἵματ -- οὐ οἰ οβἴαβ, ἕκκαν -- 
δοα δον. δα πὐδτίοίν ΨῸ}» Π. νυ. ὅ. Βῖρ. ἑνατί---Ὗ'΄ ἡἥματ -- ἴὰς χαρά 
(αβδιθοπι5 ἴρ586. ΠιδΥΡΊΠΙ ΘΧΘΙΙΡ]αΥ 5. 501 βου ρϑιί, ἵνα τὥνω. περι 

βαλλοτάνηλυπο “καὶ βλεπέλειον, Β.. ἵνα τάνω περίβαλλ᾽ δτανηλιποι καὶ βλε-- 

στέλαιοι: Ῥ. ἄνῃλ.--- ΑΒΡ. νη ----ἰ ἢ... 7 τΨ. Ὁ. --- λαληταὶ 
ἌΒΟΒΡΕ οἐ δρϊίομπιο. Ἡδοβόϊθ!1.--- λαβηνταὶ ΨΤ,. ᾿ ; ὙΜΕ! 

162 Ρ. Υ. 6. ζηταρετηὰσίδης Θρι(0 6 ΕΘ 5. ἢ 6111. δ᾽ ὁ Ὁ: 

τε ὃ ῬΎΠ.. ᾿: Ταστρολογίᾳ ---" Τπέργυιρίαμι οὐαιίοποπι τϑδογαϊξαν 

ν»..168 δ΄ .- ἔτν δὲ] ᾿μδροθαΐαν ἔτυ τὲ. . τὴν ὑῆβθρμμο ΑΒ. ὋΝ 
σφοδρίου ῬΥ͂Ι.. συντεϑέντας) συντεϑέωταν Β. 
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συμπόται, χαὶ πῶς τὰϊς. ἐπιχύσεσι χρηστέον ὁ πηνίχά τε 
εἰσαχτέον τοὺς ὡραίους καὶ τὰς ὡραίας εἰς τὸ. συμπόσιον, 
χαὶ πότε αὐτοὺς “προσδεκτέον ὡραϊξομένους , “καὶ πότε πα- 

θαπεμπτέον ὡς ὑπερορῶντας" χαὶ περὶ προσοψημάτων 'καὶ 

περὶ ἄρτων καὶ σϑὶ τῶν ἄλλων, ὅσα τὲ περιεργότερον 

περὶ φιλημάτων εἴρηχεν.. ὁ “Φωφρονίσχου φιλόσοιρος;. ὃς 

περὶ ταῦτα τὴν διάνοιαν ἀεὶ στρέφων πιστευϑεὶς δ ὥς φη- 

ἃ σιν Ἕρμιππος, ὑπ᾽ Ἀντιγόνου. τὸν. ̓ ἀχροχόρινϑον γ᾽ κωϑω- 
γιζόμενος ἐξέπεσε χαὶ αὑτῆς τῆς Κορίνϑου, καταστρατηγη- 
ϑεὶς ὑπὸ τοῦ" Σικυωνίου “Αράτου, ΠΥ πρότερον “ἐν "ξοῖς δια- ὦ 

λόγοις πρὸς Ζήνωνα διαμιλλώμενος ν᾿ ὡς ὃ 'σοφὸς! πάντως 
ἂν εἴη καὶ στρατηγὸς. ἀγαϑὸς., μόνον τοῦτο διὰ τῶν" ἔργων 

διαβεβαιωσάμενοξ ὃ καλὸς τοῦ Ζήνωνος οἰχιτιεύς." 'χαριέν- 
τως γὰρ ἔφη. Βίων ὃ ̓Βορυσϑενίτης, ϑεασάμενὸς παύτου 

χαλκῆν εἰχόνα, ἐφ᾽ ἧς ἐπεγέγραπτο. “ὍΕΡΣΖΊΙΟΝ. ΖΗ- 
ΝΩ͂ΝΟΣ ΚΙ ΤΙΕΑ͂, πεπλανῆσϑαι εἶπε τὸν ἐπιγβάψαντα" 

8 δεῖν γὰρ. οὕτως ἔχειν. ΠΕΡΣΑ͂ΙΟΝ. ΖΗΝΏΝΩΣΣ. ΘΙΚΕ. 
ΤΙΕΑ͂. ἢν γὰρ οὗτος οἰχέτης (γεγονὼς. τοῦ Ζηνωνος, ὡς - 

Νικίας ὃ Νικχαεὺς ἱστορεῖ: ἐν τῇ περὶ τῶν φιλοσόφων ἷστο- 
ρίᾳ καὶ “Σωτίων ὃ ᾿Αλεξανδρεὺς ἐν ταῖς “Διαδοχαῖς. δύο δὲ 

συγγράμμασι τοῦ Περσαίου ἀπηντήκαμεν ἀξ σοφῆς ταύ- 
της πραγματείας τοιοῦτον ἩΜΡΩΒ τὸ. δηβὰ νέαν συμποτι- 

χῶν διαλόγων. τρῶν ἀὐδεν 

55: Κτησίβιος δ᾽ δ Χαλκιδεὺς ὃ 0 ̓εΜενεδήμουν γνώριμος, 

ὥς φησιν ντίγονος ὃ Καρύστιος ἐν τοῖς. βίοις, ἐρωτηϑεὶς 

. ὑπό τινος τί' περιγέγονεν ἐκ φιλοσοφίας αὐτῷ; ἔφη, “4συμ- 

βόλως δειπνεῖν. διὸ καὶ ὃ Τίμων. που πρὸς αὑτὸν ἔφη... 
Π ομονὴ ; νεκροῦ ὕμματ᾽ ἔχων, κραδίην. δ ἀχύ- 

" ᾿ ᾿ ἀν ηϑο λίστον. ᾷ ἡἰλὼ 

62 ς. ὃ ̓ Σωφρονίσχου, - »αἰδίαν Ἐαδίαἰ μία Ῥ. 968, 36. 
τὸν ̓ Ἀκροκόρινϑον. οπι. Ρ. 

102 ἃ. ὑπὸ τοῦ ΑΒΟ οὲ Ἐπβέαίμίαβ, τοῦ ὁπι. ΡΥ͂Τ,. πάντως 
ΟΡ εἐ Ευδέδεμία8. πάντων ΡΘΥ,. μόνον ΑΒΡΥ͂. μόνος 1). 1 Ὁ 
Βδθο Ομ ἱ55ἃ. οἰκιτιεύς) ὃ χιτιεὺς ΒΡ, περσέως ζήνωνῳ πυ- 

τιέα Ῥ. ΚΙΤΙΕΑῚΊ κιτία Β. ᾿ 

102. 6. περσέως ζήνωνα οἰχετιέᾳ Ῥ. ΟἸΚΙΤΤΕ ΑἹ οἰκετιαία Β. 

οὗτος] ὄντως Β, οὕτως Ῥ, συγγράμμασι) ἐπιγράμμαοι Β. 

συμποτιχῶν ΑΒ. ουμποσικῶν Ψ. συμποσιαχῶν ἘΤ,. 
102 ἢ, ΤΙπιοπ 5. ν διβαηι δἐξα τς Ἐπιβέδιῖι5 Ρ. 1404, ὃ. 
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ἦν δ᾽ εὔστοχος ᾿ Ὃ τησίβοις χαὶ χαρίεις περὶ" τὸ γελοῖον". 
108 διὸ. καὶ πάντες αὐτὸν ἐπὶ. τὰ συμπόσια παρεκάλουν". οὐχ 

ὥσπερ... σὺ, κυνικὲ, ὃ μηδέποτε ταῖς Χάρισιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ταῖς Μούσαις ϑύσας. φυγοῦσω γοῦν σε χαὶ τοὺς σοὶ πα- 
ραπλησίους ἡ ῇ “ἀρετὴ ἩΗδονῇ παρακάϑηται, ὡς φησὶ δῖνα- 

σάλκης ὃ᾽ “Σικυώνιος ἐν ἐπιγράμμασιν 
“4δ᾽. ἐγὼ ἃ τλάμων. ὠβρετὰ παρὰ τῇδε μῶν 

Ἡδονῇ, αἰσχίστως. χειραμένω πλολάμους πτοόνα 
ϑυμὸν. ἄχει μεγάλῃ βεβολημένω, εἶπερ ἅπασιν. 

ἁ χακόφρων Τέρψις, χρεῖσσον ἐμοῦ χέχριται, 
Βάτων δ᾽ ὁ κωμικὸς. ἐν ᾿Ανδροφόνῳ φησὶ 

Τῶν φιλοσόφων τοὺς σώφρονας ἐνταυϑοῖ καδυῶι 

τοὺς ἀγαϑὸν αὑτοῖς οὐ διδόντας οὐδὲ ἕν, 
. τοὺς τὸν φρόνιμον ζητοῦντας ἐν τοῖς περιπάτοις 

᾿ καὺ ταῖς διατριβαῖς ὥσπερ ἀποδεδρακότα. 
δ ̓ἄνϑρωπ᾽ ἀλάστωρ , διὰ τί συμβολὰς ἔχων 

᾿ ψήφεις; τί τηλιχοῦτον ἀδιχεῖς. τοὺς ϑεούς; 
τί τἀργύριον, ἄνϑρωπε, τιμιώτερον 

ο΄, σαυτοῦ τέϑεικας Ἢ πέφυχε τῇ φύσει; 

ἐδ: 6 ἀλυσιτελὴς εἶ τῇ" πόλει. πίνων ὕδωρ" 
-ἰ 40 τὸν γὰρ γεωργὸν καὶ τὸν ἔμπορον καχοῖς. ᾿ 

ἐγὼ δὲ τὰς προσόδους μεϑύων χαλὰς ποιῶ." 
ἔπειϑ᾽ ἕωϑεν περιάγεις τὴν λήχυϑον, 
καταμανϑάνων τοὔλαιον, ὥστε περιφέρειν 
ὡρολόγιον δόξει τις, οὐχὶ λήκυϑον. 

50, ᾿ἠρχέστρατος δ᾽, ὦ Κύνουλκε, ὃν ἀντὶ τοῦ ᾿ Θμή- 

163 ἃ, παρεχάλουν} συνεκάλουν Β., Χάρισιν) χερσὶν Ῥ. 

Μνασάλκης) Ἀπίβοϊορ. Ῥα]αΐ. νο]. Π. ρ. 777. Λείαϊιε ἹΕυβέδίμια5. Ῥ, 

4285, 10. ὃ Σικυώνιος ὁ, Β. ς τλάμων) ταλάμων ΔΛ. 

Αρετὰ)] ἀρετὴ Ρ΄ Ψ. 2. κειραμένα Ῥ. κειραμένη Ὑ1. εἰ Ευ- 
δίδί 85. Ψ. 3. βεβολημένη Β.,. ποπ ἘΠϊπιβέαίῃ!α8.: 

108 υ]Ἧςεν. 4. κρώσδον ΡΙ,, κρείσσων (510) Ὑ. κρέσσων Β. 
μικὸς φησὶν ἐν ἀνδροφόνῳ Β. ϑ΄0108 ν, 7. -- 10. ϑΡροδυν σ. βάτων ὃ κω; 

Υ. 3. 4. οι, ΠΙ. ν. 108 ἀἁ. ν. 3. φθόνὶμον} φρούμον Β., 

φρόμον Ῥ. 

163 (ὁ Ψ. 10. κακοῖς] ἀδικεῖς Ο δχ. Υὴ, δ... .᾿. Ῥ. 11. ποιῶ) 
δου δία ποῶ. θυδε ἀρ ᾿Αγομβοβίχαίο θυ ξο} οπι. Ὁ. 
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ροὺ προσχυνεῖς δια τὴν γαστέρα αἷς ἧς οὐ ̓ λαμυρώτε δρον 

ἃ οὐδέν“ ὁ Τίμων. σου --- περὶ τοῦ Ἡθνὸς τοῦ ϑαλαττίου 
Ἡουδρῶν γράζρει χαὶ ταῦτα 

᾿4λλ᾽ οὐ πολλοὶ ἴσασι βροτῶν τόδε ϑεῖον ἔδεσμα, 
οὐδ᾽ ἔσϑειν ἐθέλουσιν ὅσοι χεπφαττελεβώδη 
ψυχὴν χέχτηνται ϑνητῶν εἶσιν τ ἀπόπληκτοι. 

ὡς ἀνϑρωποφάγου τοῦ ϑηρίου ὄντος. ἅπας δὲ 

5 ἰχϑὺς σάρχα φιλεῖ, βροτέην, ἄν ποῦ περιχύρσῃ" 
ὥστε πρέπεε χαϑαρῶς ὑπόσοι τάδε μωρολογοῦσι 
τοῖς λαχάνοις προσάγειν : καὶ πρὸς Διόδωρον ἰόντας 

δ τὸν σοιρὸν ἐγκρατέως μετ᾽ ἐχείνου πυϑαχγορίζειν. 
ἦν δ᾽ ὃ Διόδωρος οὗτος τὸ μὲν γένος “Ἵσπένδιος, Πυϑα- 

γοριχὸς δὲ δόξας εἶναι ὑμῶν τῶν κυνιχῶν τρόπον ἔζη; 
“κομῶν καὶ ῥυπῶν χαὶ ἀνυποδητῶν. ὅϑὲν καὶ Πυϑαγορι- 
κὸν τὸ τῆς χύμης ὅδοξαν εἶναί τινες, ἀπὸ τοῦ Διοδώρου 
προαχϑὲν, ὡς φησιν Ἕρμιππος. Τίμαιος δ᾽ ὃ Ταυρομδ- 
νίτης ἐν τῇ ἐνάτῃ τῶν ἱστοριῶν περὲ αὐτοῦ γράφει οὕτως 
» Διοδώρου τοῦ τὸ γένος ᾿“4σπενδίου τὴν ἐξηλλαγμένην εἰσα- 
γαγόντος κατασχευὴν καὶ τοῖς Πυϑαγορείοις πεπλησιωκέναι 

ἔ προσποιηϑέντος" πρὸς ὃν ἐπιστέλλων ὃ “Στρατόνικος ἐχέ- 

λευσε. τὸν ἀπαίροντα τὸ ῥηϑὲν ἀπαγγεῖλαι τῷ περὶ ϑηρο- 
πέπλου μανίας ὕβρεώς τε περιστάσιμον στοὰν ἔχοντι Πυ- 

ϑαγόρου πελάτῳ.““ ΣΣωσιχράτης δ᾽ ἐν τρίτῳ φιλοσόφων 
διαδοχῆς βαϑεῖ πώγωνι χρήσασϑαι τὸν Διόδωρον ἱστορεῖ 
καὶ τρίβωνα ἀγαλαβεῖν κόμην τε φορῆσαι, κατά τινα τῦ- 
φον τὴν ἐπιτήδευσιν ταύτην προσαγαγόντα, τῶν πρὸ αὐὖ- 

ἧς οὐ] ἧς οὐδὲ Ῥ, 
108 ἃ. Τίμων] 14. ΨΠ. Ρ. 279 ἢ. σου] σού φησι ϑοιινν οἱ ρἢς 
ϑαλαττίου γράφει οὕτως ἱστορῶν. ἀλλ᾽ οὐ Β, ν. 1. -- - ὃ. 

τορδέσμπαι ΨΗ. Ρ. 310 ἀ. Ψ. 2. ἐθέλουσιν ὅσοι ΒΡ εἐ 310. 
δοΡθοθδίυν ἐϑέλουσ᾽ ὅσοοι. κεπφαττελεβώδη Βοπεοῖι5 ἴπ ἀϊδβογί. 
Ῥμαϊανιά. Ρ. 200. δα. 1,105, υἱδτὶ κούφην τελεβώδη (τε λεβώδη ΡῚ. 

Υ. 3. εἰσίν τ᾽ Οογδῦβ: αυὸ βροοΐδξ ΠὈτογαπὶ βογρέυγα 310. [,656- 
Ῥαΐυ εἰσὲν δ᾽. Ψ. 4. δὲ] ὁ᾽ Β. ὙΥ. ὅ. σάρκας φιλέει Α, που 
310, Το οθαίξυ περ. 

108 6. ἔζη] ἕξη Β ἐνάτῃ Β. ἐννάτῃ Ὑ1.. Θ᾽ὡῬ. πυϑαγο- 
᾿ρέοις Β. 

1092 ἢ, περιστάσιμον ἈΡ, πέρι, στάσιμον Ψ],. πελάτᾳ ἈΡ[ πέ- 

λαύται Β. πελάτη Ψ],. “Σωσιχράτης) σωχράτης Β., κατά τινα Ὁ, 

καὶ κατά τινα ΡΥΤ,. προαγαγόντα δοῦν εἰ. 



1θἀ τοῦ. Πυϑαγορικῶν λαμπρᾷ τὲ ἐσθῆτι. ἀμφιεννυμένων. χαὸ ᾿ 

[ν 
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λουτροῖς καὶ ἀλείμμασι κουρῷ τε τῇ. συνήϑει χρωμένων... 
5.7. δἰ δὲ ὑμεῖς ὄντως, ῶ φιλόσοφοι, τὴν αὐτάρχειάν 

ἀσπάζεσϑε χαὺὶ τὰ τῶν δείπνων «εὐτελῆ, τὶ ἐνταῦϑα παρα- 

γίνεσϑε μηδὲ χληϑέντες; ἡ ὡς εἰς ἀσώτιον μαγειρικὰ 
σχεύη καταλέγειν μαϑησόμενοι:. ἢ ὡς τὸν ᾿4“ϑηνογένους 

Κεφαλίωνα ἀποστοματιοῦντες; κατὰ γὰρ τὸν ΖΣοφοχλέους 
Κηδαλίωνα ἐστὲ 

“Μαστιγίαι ̓  χέντρωνες, ἀλλοτριοφάγοι. 

ὅτρ δ᾽ με εἴς οἱ φιλόσοφοι περὶ τὰ, δεῖπνα ἀεὶ τὸν νοῦν 
ἔχετε, δέον ὑμᾶς ἐπιφαγεῖν τι αἰτῆσαι, ἢ ἐπεσϑίειν τι τῶν 
χυνιχῶν βρωμάτων, οὐδὲ γὰρ χαριτογλωσσεῖν ἡμᾶς ϑέμις, 
δῆλον ἐξ ὧν καὶ ἴἄλεξις ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ «Τίνῳ ἱστο- 
ρεῖ, ὑποτίϑεται δὲ τὸν “Ηρακλέα παρὰ τῷ «Ἵΐνῳ παιδευό- 
μένον, χαὶ χελευσϑέντα ἀπὸ βιβλίων. πολλῶν παρακχειμέ- 
ψων λαβόντα ἐντυχεῖν. ἐχεῖνος δ΄ ὀψαρτυτικὸν λαβὼν βὲε- 
βλίον ἐν χεροῖν περισπουδάστως ἐχράτει. λέγει δ᾽, οὕτως ὃ 
«νος. ᾿ 

Βιβλίον. 
ἀείδων ὃ τι βούλει προσελϑὼν γὰρ λαβὲ, 

τὶ ᾿ ἔπειτ᾽ :ἀναγνώσει, πάνυ 7γὲ διασχοπῶν 
οτος ἀπὸ τῶν ἐπιγραμμάτων ἀτρέμα τε. καὶ μεν δ, ὑὐλῃ 
5 ᾿Ορφεὺς ἔνεστιν, «Ησίοδος, τραγῳδία, 

οἸΧοιρίλος, “Ὅμηρος, Ἐπίχαρμος, συγγράμματα τς τὰ 
᾿ παντοδαπᾶ. δηλώσεις γὰρ οὕτω τὴν φύσιν ἫΝ 

᾿ ἐπὶ τί μάλισϑ'᾽ ὥρμησε. ΠΡ. τουτὺὴ λαμβάνω. 

104 ἃ. ἀλείμμασι) ἀλίμμασι Β, ἡ ϑομυνοῖρῖ, δαϊεῖο, ἢ ΡΥ͂Τ. 

“ῬΑ ϑηνογένους) ,.7. Διογένους. Ἰϊοσοποβ ὁπΐην. ομηΐοιιβ βογίρϑὶξ 
αϊαϊοβίμν, Ἰζεφαλίωνα. Γ͵ὶάο ΤΠ αογίϊμηι ἐπ δοίίοπο [1, 80.]““- Ἀδῖπ6- 

βἴα8, 4] ὁαάοπι αἤβουῖρϑιε δὰ δυίϊάαπι ν. 186. Κηδαλίωνα) ἘΤ. 

δέον ὑμᾶς ἌΒΡ. δέον ἡμᾶς Τὶ. Ο Ἰιᾶθο οπιπῖα Ομ ἰ5]Έ, ἡ 

104 Ὁ. οὐδὲ] Τιὐθιῖ οὔτ. ἡμᾶς ϑέμις ΑΒ. ὑμᾶς ϑέμις ῬΥΎΤ,, .ἢ 
'χελευσϑέντα  ᾿κὲἐλευϑέντα Β. βιβλίων] βυβλίων Ῥ. Ιἄδπὶ᾿ ᾿πΐτὰ ῬΑ 
βλίον. ἐχεῖνος] δογιοθαΐαν κεῖνος. οὕτως ἮΝ οὗτος Βν. 

164 σον. 3. ἀναγνώσει ᾿. ἀναγνῶς ΨΙ,. ἜΝ Ῥ. ' Υ. ὃ. 

τραγῳδία ΡΥΤ,. τραγῳδίαι δοῖνν6 15}. δα τ εῖ0. ποδοῖο πιηἶθ.. Υ͂. Ὁ. 

χοίριλος. ΒΡ εἐ δομινοῖρι. οαϊεϊο. χοίρελλος 701. ἔστ᾽ Ἐπίχαρμος, 
γράμματα ἩδτΙπδηπι5.. Ν 146, διποξδέϊοποπι, ᾿ πιο πκνω δὰ 
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“11Ν. δεῖξον. τί ἐστὶ. πρῶτον. ΤΡ, ̓ Οψαρτυσία; 
10 ὥς φησι τοὐπίγραμμα.. «{1Ν. φιλόσοφός τις εἰ. 

εὔδηλον, ὃς παρεὶς τοσαῦτα γράμματα, ἮΝ 
“ἃ «Σίμου τέχνην. ἔλαβες, ἩΡῸ ὃ “Ξῖμος͵ δ᾽ ἐστὶ τίς; 

«ὯΝ. μάλ᾽ εὐφυὴς ἄνϑρωπος.. ἐπὶ. τραγῳδίαν αὐ 
τος ὥρμηκε ψῦν, χαὶ τῶν μὲν ὑποκριτῶν πολὺ 

τ κράτιστός ἐστιν. ὀψοποιὸς,. ὡς. δοχεῖ Ὁ Ὅν 

τοῖς χρωμένοις, τῶν δ᾽ ὀψοποιῶν ὑποκριτής." 

βούλιμός ἐσϑ'᾽ ὥνϑρωπος. 11}. ὅ τί. βούλω ἐς 
πεινῶ γὰρ, εὖ τοῦτ᾽ ἔσϑι. "τ τ 

ὅ8. Ταῦτα τοῦ Μάγνου ἑξῆς καταδραμόντος ὠποβλέ: ' 
ψας ὃ Κύνουλκος εἰς τοὺς παρόντας. τῶν φιλοσόφων ἔφη 

6 Εἶδες τὴν Θασίαν ἅλμην οἷ. ἄττα βαύζει" 

ὡς εὖ χαὶ ταχέως ἀπετίσατο χαὶ παραχρῆμα. 
οὗ μέντοι παρὰ κωφὸν ὃ τυφλὸς ἔοικε λαλῆσαι, 

ὡς δ᾽ ΚΚρατίνος᾽ ἐν τοῖς ἀρχιλέχοις ἔφη). ἐπιλανϑιανόμενος 

γὰρ ἐν οἷς ποιεῖται δικαστηρίοις τῶν χαλῶν ἐάμβων αὖ- 
τοῦ τὰς ἐπιδείξεις, ὑπὸ τῆς. ἐμφύτου γαστριμαργίας χαὶ 

ἡδυλογίας χολάβρους. ἀναγινώσκει χαὶ μέλη πάραυλα χαὺ 
ἔ ἀχρύτητα χύμβαλα.. χαὺ μετὰ τὰς καλὰς ταύτας ἀμουσολο-- 

γίας Πῆρε. οχετόὶ τὰς οἰχίας, ἐξετάζων ὅπου δεῖπνα λαμπρὰ. 

παρασχευάξεται. ὑπὲρ τὸν 4ϑηναῖον. πα λίαν “ἐχεῖγον, 
περὶ οὐ. φησιν ̓ λεξις. ἐν Φυγάδι ἡ πον ρκλ λοι 

᾿4εἰ 7: ὁ Χαιρεφῶν τιν᾽ εὑρίσχει τέχνην, 

᾿ καὶ γῦν πορίξεταί γε τὰ δεῖπν᾽ ἀσύμβολα-: 
ὅπου γάρ ἐστιν ὃ. χέραμος μισϑώσιμος 

ἐν τοῖς μαγείροις; εὐϑὺς ἐξ ἑωϑινοῦ 

104 ἅ. Υ. 12. Βον!θοθδξαν -Σεμοῦ οὲ Σιμὸς, Ψν. 17. Ῥογϑο- 
τς, πᾶναπι ἀἰδενθαεῖο Τα οΟ 510 ΠΌΜΕΝΕ Ρ. 104. ΤΙάεπι ἔσθ᾽ ̓ ἅνθβωπος. 

Τλρτὶ ἔστ᾽ ᾿ἄάνϑρωπος. ῖ 

104 9. Θασίαν [,. ϑυσίων ῬΥ.. ἡδυλογίας]. ἡδολογίας ΒΒ, 'Οοπῇ 

αα 16 "Ὁ. πολάβρους Οαβαυθοπαβ. κολάρους ΡΥ͂Ι,. ἀναγες- 

γώσχει] ἀναπέμπει Ἐλιδέδειι5 Ρ. 1157, 58. μέλη πάραυλα χάχρό- 
Πν τητὰ κύμβαλα) Τυϊπιρέοτ: πιομϊέαπι Ὁ ΨαΙοἰκαπάγίο δὰ ΤΠΘΟΟΓ, Αδοπ. 

Ρν. 229 ἃ. ὶ 

164 Ὁ γ. 2. γε -τὰ δεῖπν᾽ ΒΡ οὲ δοξινοῖρη. δαϊεῖο. τὰ οἷι. 
Ψ 1... Ψ, 3. φυλνεϊψαθ,. “πἰεαπὶ δίίαϊις ΨΚ}. Ρ. 229 ". Ὑ (. 
εὐϑὺς Ῥογδοπαϑ. Πρ ρίαν εὐθέως. ᾿ 
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ι: 

Ὧ08 4 

5 ἔστηχεν ἐλϑών" κἂν ἴδῃ μισϑούμενον 
εἰς ἑστίασιν, τοῦ μαγείρου πυϑόμενος 
τὸν ἑστιῶντα, τῆς ϑύρας χασμωμένης 
ἂν ἐπιλάβηται, πρῶξος εἰσελήλυϑεν. 

οὐχ ὀκνεῖ δ᾽ ἀνὴρ οὗτος, χαϑάπερ χαὶ ὃ χαλὸς Μάγνος, 

καὶ ὑπερορίους ἀποδημίας ποιεῖσϑαι τῆς γαστρὸς χάριν, 
ὡς ὃ αὐτὸς ᾿ἄλεξις εἴρηκεν ἐν :ΣΣυναποϑνήσκουσιν 

᾿Ἐπὶ δεῖπνον εἰς Κόρινϑον ἐλϑὼν “Χαιρεφῶν 

. ἄκλητος, ἤδη γὰρ πέτεται διαπόντιος" 

οὕτω τι τἀλλότρι᾽ ἐσθίειν ἐστὲ γλυκύ. 
“χαὺ Θεόπομπος δ᾽ ἐν ᾿Οδυσσεῖ ἔφη 

Εὐριπίδου εὖ ἄριστον οὐ χακῶς ἔχον, 
τἀλλότρια δειπνεῖν τὸν χαλῶς εὐδαίμονα. 

59.. 7Πελασάντων οὖν πάντων ἐπὶ τούτοις ὃ Οὐλπιανὺς 

ἔφη, “Πόϑεν δὲ καὶ Ἂ ἡδυλογία τοῖς ἡδονικοῖς, τούτοις 

'ἁμαρτολόγοις ; πρὸς ὃν ὃ Κύνουλκος » 4λλ᾽ ὦ χοιρίον εὐάρ- 
τύτον; Φρύνιχος ὃ κωμῳδιοποιὸς ἐν τῷ ᾿Εφιαλτῃ μνημο- 

γεύει τοῦ ἡδυλόγου διὰ τούτων 
Ἔστιν δ᾽ αὐτούς γε φυλάττεσϑαι τῶν νῦν χαλεπώτα- 

τατον ἔργον, 
ἔχουσι γάρ τι χέντρον ἐν τοῖς δακτύλοις, 
μισάνϑρωπον ἄνϑος ἥβης" 
εἶϑ' ἡδυλογοῦσιν ἅπασιν ἀεὶ κατὰ τὴν ἀγορὰν πε- 

᾿θιόντες Ἢ 
ἐπὸ τοῖσι βάϑροις δ᾽ ὅταν ὠὡσιν, ἐκεῖ τούτοις οἷς 

ηδυλογοῦσι ' 
᾿μεγάλας ἀμυχὰς χαταμύξαντες καὶ συχγκύψαντες 

ἅπαντας 

᾿ 168 ἃ. Υ. 7. τὸν ἐστιῶντα ἈΒΟΡΥ͂. τῶν ἐσθιόντων 1, οχ ορϊζοπιο 

ἩΘΒΟΠΟΙΙ. ὀκνεῖ ὥκνει ΤΑ] ΘΟ Πρ τι8. ὡς ὃ αὐτὸς Β. ΑΡ6- 
τας ὅ. ἐστὶν γλυκὺ Α. 

165 Ὁ. τ᾽ ἄριστον») τἄρχαϊον ῬΟΥΒΟΠΙ, πόϑεν δὲ καὶ ἡ Β. 

ἈΑΒογδξ ἥ. ἡδολογία Β΄ αἂὐ 104 6. χοιρίονἹ χοιρίδιον Ὁ δέ ερῖ- 

ἴοπις ΗΟ 650 ἢ 6111. εὐάρτυτον ἴ.. εὐάρτητον ΡΥ, χκωμῳδιο-- 

ποιὸς ϑδομινοῖρη, οἄϊεῖο. χωμῳδοποιὸς ΡΨ... ,, Ῥλτυπίολὲ Κγαρηιεπίμπι 
ἐα ἴοοο απίϊβίγορλῖσο ἀφβιηιίπι υἱάοίιν. “. οι] θυ 8. ἀ6 υευϑῖθ. ἀ0Ο].π, 

Ρ- 397. Υ. 1. 15ε1 ἔστι. τῶν ἐνχαλεπώτατον Β. 
16 ο. Ψ. ὃ. ἐπὲ τοῖσι βάϑροις δ᾽ ὅταν Βοίάϊετ8. ΓιΘρΘΡαίαγ 

ἐπὶ τοῖς βάϑροις ὅταν. Υ. ὁ. καταμύξαντες ΛΑ. κατανύξαντες ΡΥ, 
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γελῶσι. 
τὸ δὲ χαριτογλωσσεῖν αἰσχίλος εἴρηχεν ἣν Προμηϑεῖ 
δεσμώτῃ 

Τνώσει τάδ᾽ ὡς ἔτυμ᾽, οὐδὲ μάτην 
χαριτογλωσσεῖν ἔνε μοί. 

πάλιν τε εἰπόντος τοῦ Οὐλπιανοῦ, Τίνα δ᾽ ἐστὶν, ἄνδρες 
φίλοι, τὰ μαγειρικὰ σχεύη; τούτων γὰρ ἐμνημόνευσαν ἐμ 
τοῖς “ἀρκαδικοῖς δείπνοις μνήμης ἤξ ξιωμένων. χαὶ τὸ ἀσώ- 

τιον ποῦ κεῖται; ἀσώτους μὲν γὰρ οἶδα διωβοήτους" ἕνα 
μὲν, οὗ μνημονεύει Ἄλεξις ἐν Κνιδίᾳ 

Διόδωρος οὑπίτριπτος ἐν ἔτεσιν δύο 

σφαῖραν ἀπέδειξε τὴν πατρῴαν οὐσίαν" 
οὕτως ἱταμῶς ἅπαντα κατεμασήσατο. 

ἐν δὲ Φαίδρῳ φησὶ 
Σχολῇ γε νὴ "τὸν ἥλιον, σχολῇ λέγεις.. 
᾿ἐπιχαρίδης ὃ μικρὸς ἐν πένϑ'᾽ ἡμέραις 
σφαῖραν ἐποίησε τὴν πατρῴαν οὐσίαν" 
οὕτω συνεστρόγγυλεν ἰταμῶς, χαὶ ταχύ. 

60. Καὶ Κτήσιππος δ᾽ ὃ “Χαῤρίου υἱὸς εἰς τοσοῦτον 
ἦλθεν ἀσωτίας ὡς καὶ τοῦ μνήματος τοῦ πατρὸς, εἰς ὁ 
οἱ ᾿ϑηναῖοι χιλίας ἀνάλωσαν δραχμὰς, τοὺς λίϑους πω- 

λῆσαι. εἰς τὰς ἡδυπαϑείας. Δίφιλος γοῦν ἐν τοῖς ᾿Βναγί- 
ςουσι φῆσιν 

συγκύψαντες ϑοῃδοίοσιβ, συγκρύψαντες ΡΎΤ,, συγκρίψαντες Β, 
ἅπαντας ϑοιάϊοΥι5. ἅπαντες ΑΒΡ, ἅπαντα ὙΠ, τὸ δὲ χαριτογλωσ- 

σεῖς Β. Βοβρίοιε δπέοπι ΑἸ δ πδθιιβ δά ὑβιπὶ πυΐὰ5 νοὶ Ρ. 104 ". 

Προμηθεῖ Κ΄. 293. Ηυπο Ἰοσὰπι οπι. (. Τνώσει] Ααάς δὲ 
εχ Ἀδβοινο. ὡς ἔτυμα οὐδὲ μάτην ΑΒ. ὡς ἕτοιμα οὐδὲ μάτην Ψ: 

ὡς ἔτυμά (ἕτυμα. ) γ᾽ οὐδὲ γὰρ μάτην ὙΠ. 

10 ἀ. ἐμνημόνευσαν») Ῥ, 149 ἃ. Ψ, 2. οὕτως ΒΡΥ͂. οὕτω ϊ,. 

ἐταμῶς ἱκανῶς Ο. 

100 6. Φαίδρῳ) σφαΐρω Β, γ΄. 2.-- 4. Ἐππεαειυ9 Ρ. 1894, 2. 

Υν. 2. ᾿Επιχαρίδης)] “Χαρίδης Ἐπιέδξῃπι5. Ψ. 4. οὕτω 1, 

οὲ Ἐυπέρίῃϊι5, οὕτως ΒΡΥ͂. συνεστρύγγυλεν ΒΡ εἰ Ἐπισέδεῃ 5. 

συνεστρόγγυλλεν ὙΤ,. Χαβρίου] χαυρίου Β. οἱ ᾿Αϑηναῖον 1α- 
ΟΟΌ5Ππι5 Ρ. 108. Αθοίδέ οἱ, ἀνάλωσαν Β.. ἀνήλωσαν ῬΎΒ,, θ9ι 

ΡῬὮΠῚ Γναστηθπέϊπι ὁηϊ. Ὁ, 
ΑὙΕΝΑΕΙΒ. 1, η4 
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ἔ Εἰ μὴ συνήϑης Φαιδίμῳ γ᾽ ἐτύγχανεν 
ὧν. ὃ Χαβρίου " ̓Κτήσιπποῤ, ὌΨΟΝΝ μὰ. δ 
γόμον τιν᾽ οὐχ ἄχρηστον, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ. Ὁ 
ὡστ᾽ ἐπιτελεσϑῆναί ποτ᾿ αὐτῷ. τοῦ ἜΡΟΝ 

τὸ μνῆμα" κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἕνα « λίϑον 
ἁμαξιαῖον. καὶ σφόδρ᾽ εὐτελὲς λέγω. 

, Τιμοχλῆς δ᾽ ἐν Δημοσατύροις φησὶν. ΝΥ ΤΥ ᾿ 
Οὐδ᾽ ὁ Χαβρίου. - Κτήσιππος ἔτι τρὶς χείρεται : 

166 ἐν -ταῖς γυναιξὶ λαμπρὸς, οὐκ ἐν ἀνδράσιν. ἡ ἡ 

χαὺ Μένανδρος δ᾽ ἐν ᾿Οργῇ σπερὺ αὐτοῦ τάδε λέγε ... 
Καίτοι γέος ποτ᾽ “ἐγενόμην κἀγὼ, γύναι" 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐλούμην πεντάκις τῆς ἡμέρας 

τότ᾽, ἀλλὰ γῦν" οὐδὲ χλανίδ᾽ εἶχον, ἀλλὰ νῦν" 

οὐδὲ μύρον εἶχον; ἀλλὰ γῦν" καὶ βάψομαι 
5. καὶ παρατιλοῦμαι, ψῇὴ Δία χαὶ. «γενήσομαι, 

Κτήσιππος, οὐκ ̓ ἄνϑρωπος; ἔν. ολίγῳ. χρόνῳ, 

Ῥ χάϑ' ὡς ἐχείνος. καρέθομοι καὶ, τοὺς λίϑους. 

ἁπαξέ 'παντας, οὐ γὰρ οὖν τὴν γῆν “μόνην. 

τάχ᾽. οὖν διὰ τὴν. πολλὴν ταύτην ἀσωτίαν χαὺ κιναιδίαν 
τοὔγομα αὐτοῦ παρέλιπε Δημοσθένης ἕν τῷ. περὶ ἀτελειῶν. 

χρὴ δὲ τοὺς τὰ πατρῷα χατεδηδοκότας κατὰ τὸν Πῆενάν- 
δρου 1 ΙΝαυχλ ρον οὕτως κολάξεσϑαι. φησὶ. γὰρ, 

Ὦ φιλτάτη Τὴ 1 μῆτερ , ὡς σεμνὸν. σφόδρ᾽ ΣᾺ 

τοῖς γοῦν ἔχουσι χτήμα πολλοῦ τ΄ ἄξιον. 
ὡς δῆτ᾽ ἐχρῆν, εἴ τις πατρῴαν παραλαβὼν 

ΟΠ γῆν καταφάγοι, πλεῖν τοῦτον δὴ διὼ τέλους 

τ οὑβδ ἡ Ὑ:1. 7 ΑΒΙΝ τ΄ ΜΙ, γ, 2. ὧν ὃ ἩδΥπιδπην5 ἀρὰ 

ἘχγβανΔείαπι ρ. 458. ΑΡογδῦ. ὧν, Υ. δ. Γπᾶϊοανὶ Ἰδουπϑιη. ἕν᾽ 
ἐμφαγεῖν ἸαοοἸνδῖι5. Ρ. 108. Θυοά ἕνα φαγεῖν μοξίιι Βου 1 πα τίμη ἔα 586. 
αἰ Εγίαγαἀξι5. Ρ. 403. Ἴ ,Χαβρίου] χαμβρίου Β΄ 69ῸῪ ϑρ τρὶς] 
τρεῖς ΒΡ. 

106 ἃ. γυναιξὶ --- ἀνδράσι ΒΡ. γυναιξὴν, --αο ἀνδράσιν ὙΠ. 
Μένανδρος) Ῥ. 127. ᾿ 

1606 ν. Υ. 7. χᾷϑ'᾽ ὥς Ῥοτδοηὰβ δῇ Αὐἱδέορῃ. Βαϊ, 713, ν. 
94. 1.101: χαϑὼς. καὶ οτι. Β. τὴν πολλὴν] τὴν οπι. Β. 

“κιναιδίαν Ἀ. κυναιδίαν Β.. κιναιδείαν ΡΨΤ,. παρέλιπε Ζίημοσθένης] 

Ψιά6. ογδέϊομοπι Γιορέϊη θαι Ὁ. 479. Βδίδ!. ᾿τὰ πατρῷα Ὁ. ΑΡ"ε- 
ταῦ τὰ. ΠΠενάνδρου] ἢ. 128. 

166 «. Υ. 4. πλεῖν] πλὴν ΒΡ.  ωετοῦτον] τοῦτ᾽ 'Ῥ. 
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καὶ μηδ᾽. ἐπιβαίνειν γῆς» ἵν᾽ οὕτως ἤσϑεΐο 
οἷον παραλαβὼν ἀγαϑὸν οὐχ ἐφείσατο. ᾽ 

Θ1. Ππυϑοδήλου δέ τινος ἀσώτου μνημονεύει ᾿Δξιόνικος 
ἐν Τυρρηνῷ οὕτως 

Ὅ ᾿“Πυϑόδηλος οὑτοσὶ 

ὁ Βαλλίων προσέρχετ᾽ ἐπικαλούμενος ,' 
μεϑύουσά τ᾽ ἐξόπισϑεν ἡ ῇ σοφωτάτη 

ἊΝ ἀποτυμπανισχὰς χατὰ πόδας πορεύεται. 

Π ]ολύ: εὐχτον δ᾽ -ἀναξανδρίδης ἐ ἐν Τηρεῖ κωμῳδῶν 

ι ᾿Ὄρνις χεχλήσει (φησί). 8. διὰ τί, πρὸς τῆς 'Βστίας; 

πότερον καταφαγὼν τὴν πατρῴαν οὐσίαν 
ὥσπερ “1]ολύευχτος ὃ καλός; “1. οὐ δῆτ᾽ , ἀλλ᾽ ὅτι 

ι ἄρρην ὑπὸ ϑηλειῶν κατεκόπης. 

Θεύπομπος δ᾽ ἐν τῇ δεκάτῃ τῶν Φιλιππικῶν ς ἀφ᾽ ἧς 

τινὲς τὸ τελευταῖον μέρος χωρίσαντες ἐν ᾧ ἐστι τὰ περὶ 

τῶν ἀϑήνησι δημαγωγῶν, Εὐβουλόν φησι τὸν δημαγωγὸν 
ὁ ἄσωτον γενέσϑαι. τῇ λέξει δὲ ταύτῃ ἐχρήσατο » Καὶ το- 

σοῦτον ἀσωτίᾳ καὶ 'πλεονεξίᾳ διενήνοχε τοῦ ̓ δήμου τοῦ 1α- 
ραντίνων, ὅσον ὃ μὲν περὶ τὰς ἑστιάσεις εἶχε μόνον ἀκρα- 
τῶς, ὃ δὲ τῶν ᾿4ϑηναίων χαὶ τὰς προσόδους, χαταμισϑο- 

φορῶν διατετέλεχε. “Καλλίστρατος δὲ (φησὶν) ὃ Καλλικρά- 
τοὺς δημαγωγὸς καὶ αὐτὸς πρὸς μὲν τὰς ἡδονὰς ἣν ἄκρα: 

τὴς» τῶν δὲ πολιτιχῶν πραγμάτων ἦν ἐπιμελής. “ περὶ δὲ 

τῶν Ταραντίνων ἱστορῶν ἐν τῇ δευτέρῳ πεντηχοστῃ τῶν 

ἱστοριῶν γράφει οὕτως, Η πόλις ἡ τῶν Ταραντίνων σχε- 
ἐ δὸν χαϑ' ἕχαστον μῆνα βουϑυτεῖ χαὶ .δημοσίᾳ ἑστιάσεις 
ποιεῖται. τὸ δὲ τῶν ἰδιωτῶν πλῆϑος ἀεὶ περὶ συνουσίας 

χαὶ πύτους ἐστί. λέγουσι δὲ καί τινα τοιοῦτον λόγον οἱ 

Ταραντῖνοι, τοὺς μὲν ἄλλους ἀνϑρώπους διὰ τὸ φιλοπο- 

Ν 

ν.5. μηδ᾽] μηδέποτε ς. “Αξιόνικος! ἀξιόμαχος Ὁ, ἕν Τυρρηνῷ οτὴ. ΓΟ. 

Α οὗτοσὶ ὃ. Βαλλίων ἘΠπι51]6 π5 ἴῃ Βαϊ θαγρῖι Πουΐονν ἔαβο Ψ. ἢ... 

192. οἐ Βοθγαθυβ ἃ6. Αγιβέορι. ΡΙυς. 501. Ρ. 44. 1011 οὗτος ἰσο- 
βαλλίων. ἐπικαλούμενος --ς μεθ ύονν τ΄ ομι. Β. Ῥοβὲ ἐπιχω- 

λούμενος 44, ἀσωτότατος ΨΙ,, ἀσωτότατος ἄνθρωπος ΔΡ, ἀπο- 

τυμπανισχὰς) ἀποτυμπανιστὰς Β. ἀποτυμπανιοτὴ (ὶ ἃριιὰ ὙΠ οθταπίαπι. 

1060 4. Ψ. 1. κεκλήσει) κεκλήση Υ͂Ὶ., κεκλήγη Β.. χωρίσαντές 

εἰσιν Οαδαιθοπιι5.. Απξ πος ορυβ' ἀπέ ἐχώρισαν. 
100 6. πραγμάτων ΡΙω. πραχματιχῶν ΒΥ. 

24" 
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νεῖσϑαι καὶ περὶ τὰς ἐργασίας διατρίβειν" παρασκευάξεσϑαι 
ζῆν, αὐτοὺς δὲ διὰ τὰς συγουσίας χαΐ τὰς ἡδονὰς ς οὐ μέλ- 

λειν, ἀλλ᾽ ἤδη βιῶναι. “ 
θ2. Περὶ δὲ τῆς ἀσωτίας χαὶ τοῦ βίου Φιλίππου 

χαὶ τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν τῇ τεσσαρακοστῇ ἐνάτῃ τῶν 

167 ἱστοριῶν ὃ Θεόπομπος τάδε) γράφει Φίλιππος ἐπεὶ ἐγκρα- 

τὴς πολλῶν ἐγένετο χρημάτων, οὐχ ἀνάλωσεν αὐτὰ ταχέως, 

ἀλλ᾽ ἐξέβαλε χαὶ ἔρρηε, πάντων ἀνϑρώπων κάχιστος ὧν 

οἰχονόμος οὐ μόνον αὐτὸς, ἀλλὰ καὶ οἵ περὶ αὐτὸν. ἁπλῶς 

γὰρ οὐδεὶς αὐτῶν ἠπίστατο ζῆν. ὀρϑῶς οὐδὲ σωφρόνως 
οἰχεῖν οἰκίαν. τοῦ δ᾽ αὐτὸς αἴτιος ἦν; ἄπληστος χαὶ πο- 

λυτελὴς ὧν, προχεϊρῶς ἅπαντα ποιῶν καὶ κτώμενος καὺ 

διδούς. στρατιώτης γὰῤ ὧν λογίξεσϑαι τὰ προσιόντα χαὶ 

τἀναλισχόμενα τὴ ἀσχολίαν οὐχ ἠδύνατο. ἔπειτα δ᾽ οἱ 
Ῥ ἑταῖροι αὐτοῦ ἐχ ᾿ πολλῶν τόπων ἤσαν συνερρυηχότες" οἵ 
μὲν γὰρ "ἐξ αὐτῆς τῆς χώρας, οἱ δ᾽ ἐχ Θετταλίας, οἱ δὲ 

ἐχ τὴς ἄλλης “Σλλάδος, οὐχ ἀριστίνδην ἐξειλεγμένοι, ἀλλ᾽ 

εἴ τις ἣν ἕν τοῖς “Ἕλλησιν ἢ τοῖς βαρβάροις λάσταυρος 

ἢ βδελυρὸς, ἢ ϑρασὺς τὸν τρόπον, οὗτοι σχεδὸν ἅπαντες 
εἰς Μαχεδονίαν᾽ ἀϑροισϑέντες ἑταῖροι Φιλίππου προσὴη-: 

γορεύοντο. εἰ δὲ μὴ καὶ τοιοῦτός τις ἐληλύϑει, ὑπὸ τοῦ βίου 

χαϊτῆς διαίτης τῆς ΜΙὰχεδονικὴς τα χέως ἐκείνοις ὅμοιος ἐγίνετο. 

ς τὰ μὲν γὰρ οἱ πόλεμοι χαὶ αἵ στρατεῖαι χαὶ αἱ πολυτέ- 

λειαι ϑρασεῖς αὐτοὺς εἶναν προετρέποντο ζαὶ ζῆν πὴ χο- 

σμίως, ἀλλ᾽ ἀσώτως καὶ τοῖς λῃσταῖς παραπλησίως." 

69, Δοῦρις δ᾽ ἐν ἑβδόμῳ Μαχε δονιχῶν περὶ Πασικύ- 
πρου λέγων τοῦ ἐν Κύπρῳ βασιλέως ὅτε ἄσωτος ὴν, γρά- 

φὲι χαὶ τάδε ., ᾿Δλέξανδρος μετὰ τὴν Τύρου πολιορκίαν 

100 ἢ παῤασκευάζεσθαν ΒΡ, παρεσχευάζεσϑαι ΝΜ... καὶ τοῦ βίου 
ἐκ τοῦ βίου Β. καὶ τοῦ βίου: ὁχι. Ῥ. τεσσαρακοστῇ ἐνάτη] μϑ' Ῥ. 

167 ἃ. τάδε] ταῦτα Β.. γὰρ ὧν λογίξεσϑαν Οογναῦβ, ἸμοροΡᾶ- 

ἐὰ γὰρ ὧν καὶ λογίξεσθαι. 

107 ". τἀναλιοκόμενι} τὰ ἀναλιοχόριενα Ῥ. ἔπειτα ---- συνερ-- 

ρυηκότες ὁπ|. Ὁ. ἀριστίνδην} ἀριστήδην Δ. ἐληλύϑει} ἐλελή-- 

ϑὲει Ῥ. ἐγίνετο} ἐγένετο Β, χαρά ρυΐπιιπι ἔπιε τή Ὁ. 

167 ς. ἑβδόμῳ] ἕώτὴ) Ρ.΄.  χασιλύπρου ῬΑΒΙΟΓ ΡΡΌΩΝ, ἴπ θρὶ- 

οπιθ ΔΡΡΘΙἸατὶ ἰιστηαΐ (αβαιθοπᾶβ. 504 ἴῃ Ο φυΐϊάδπι βου ρέπηι 
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' Πνυταγόραν « ἀποστέλλων ἄλλας. τὲ δωρεὰς ἕδωχε καὶ χω- 

᾿ ίον. ὃ. ἠτήσατο. πρότερον δὲ τοῦτο “Πὰσίκυπρος ὃ βασι- 

λεύων ἀπέδοτο δι᾿ ἀσωτίαν πεντήκοντα ταλάντων Πυμάτῳ 
ἃ τῷ Κιτιεῖ, ἅμα τὸ χωρίον χαὶ τὴν αὑτοῦ βασιλείαν" χαὶ 
λαβὼν τὰ ̓ χρήματῳ, κατεγήρασεν ἐν ᾿ἡμαϑοῦντι." τοιοῦτος 
ἐγένετο. χκαὺ. Αἰϑίοψ. δ. “Κορίνϑιος,. ὡς φησι Δημήτριος. ὃ 

“Ξχήψιος, ΤῊ μνημονεύει. “ἀρχίλοχος. ὑπὸ φιληδονίας γὰρ 

"καὶ ἀκρασίας καὶ οὗτος, μετ᾽ “᾿ρχίου πλέων εἰς Σικελίαν, 

ὅτ᾽ ἔμελλε. κτίζειν “υρακούσας, τῷ. ἑαυτοῦ συσσίτῳ μελι- 

τούττης ἀπέδοτο τὸν ἰὐρνν: , ὃν ἐν Συρακούσαις. λαχὼν 

Τρ ν, ἕξειν. ᾿ 
θά4,. ΤΡ τοσοῦτον. δ᾽ ̓ἀσωτίας. ἐληλύϑει. χαὶ “4ημήτριος 

6 ὃ “Δημητρίου τοῦ Φαληρέως ἀπόγονος, ὡς φησιν Τγή; 
σανδρος, ὥστε ᾿Αρισταγόραν μὲν ἔχειν τὴν Κορινϑίαν ἐ ἐρὼω- 

μένην, ζῆν δὲ πολυτελῶς: ἀναχαλεσαμένων δ᾽ αὐτὸν τῶν 

᾿ἀρεοπαγιτῶν χαὶ χελευόντων βέλτιον ζὴν, ᾿Δλλὰ χαὶ γῦν, 

εἶπεν, ἐλευϑερίως ζῶ. καὶ γὰρ ἑταίραν ἔχω τὴν καλλίστην 
καὶ ἀδικῶ οὐδένα καὶ πίγω Χῖον οἶνον, χαὶ τἄλλ᾽ ἀρ- 
κούντως παρασχευάζομαι, τῶν ἰδίων μου προσόδων εἰς 

ταῦτ᾽ ἐχποιουσῶν. οὐ χαϑάπερ ὑμῶν ἔνιοι δεχαζόμενος 

ζῶ καὶ. μοιχεύων. καὶ τῶν τὰ τοιαῦτα πραττόντων χαὶ ἐπ᾽ 
ὀνόματος τινὰς χατέλεξε, ταῦτα δ᾽ ἀχούσας ᾿Αντίγονος ὃ 
βασιλεὺς ϑεσμοϑέτην αὐτὸν χατέστησε. τοῖς δὲ Παναϑη- 

ναίοις ἵππαρχος ὧν ἰκρίον. ἔστησε πρὸς τοῖς Τρμαῖς “[ρι- 
σταγύρᾳ, μιετεωρότερον τῶν “Ἑρμῶν' ᾿Ελευσῖνὶ τε μυστη- 
“ρίων ὄντων. ἔϑηκεν αὐτῇ ϑρόνον παρὰ τὸ ἀνάχτορον, 

. οἰμώξεσϑαι φήσας τοὺς χωλύσοντας.᾿ 

1605. 65, Ὅτι δὲ τοὺς ἀσώτους χαὶ τοὺς μὴ ἔχ τινος περι- 
οὐσίας ζῶντας τὸ παλαιὸν ἀνεκαλοῦντο οἱ “ρεοπαγῖται καὶ 

πασικύπρου, Πνυταχόραν) πυϑαγόραν Β. Πυμίάτῳ] πυμάτων 

ΒΡ, πυμάτωννι (Ὁ ι 
107 ἃ. βασιλείαν] βασίλειαν Ῥ, συσοίτῳ] συμποσίῳ Β. 

μελιτούττης ΑΒΌ. μελιττούτης ῬΥΤ,. 

107 6. τἄλλ᾽ εὲ τἀῦτ᾽ Β. δογθοναίαν τἄλλα δὲ ταῦτα. 

107 ἢ, ἵππαρχος ἈΌ δὲ ορίομιθ ΗοβομοΙ. ὕπαρχος ΡΤ. 
ἐκρίον 1,. ἔχριον ΡΥ͂. οἱμὠώξεσθαι) οἰμώζεσϑαν ΒΡ. 

108 ἃ. ζῶντας) ἀργῶς ζῶντας (ἀϑαιθοπιι5. ἀνεχαλοῦντο οἱ Β. 

ἐκαλοῦντο οἱ ΔΑ: αἴὰπι βογέρίαην ἰφοιϊΐοπθην ἀϊοῖξ. ο556 Θαβαυ Οπτι5 
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ἐχόλαζον ἱστόρησαν᾽ Φανόδημος ᾿χαδ Φιλόχορος. ἄλλοι τε 
πλείους. Μενέδημον γοῦν ̓ καὶ ᾿Φσχληπιάδην τοὺς. φιλοσύ- 

φοῦυς, γέους ὄντας καὶ πενομένους. μεταπεμψάμενοι" ἠρώτη- 

σαν πῶς ὅλας τὰς ἡμέρας τοῖς φιλοσόφοις συσχολάζοντες, ν 
χεχτημένοι δὲ μηδὲν, εὐεχτοῦσιν οὕτω" τοῖς σώμασι" καὶ οἱ 
ἐχέλευσαν μεταπεμφϑῆναί" τινὰ τῶν' μυλωθϑρῶν» ᾿ἐλϑόντος 

ν᾽ δ᾽ ἐκείνου καὶ εἰπόντος ὅτε νυχτὸς ἑναστης" "κατιόντες. εἰς 

τὸν μυλῶνα χαὶ ἀλοῦντες δύο δραχμὰς ἀμφότεροι" λαμβά- 
γοῦσι, ϑαυμάσαντες οἱ ᾿Ἡρεοπαγῖται᾽ “διακοσίαις δραχμαῖς 

ἐτίμησαν αὐτούς. καὶ Δημόκριτον δ᾽ ᾿᾿βδηρῖται δημοσίᾳ 

κρίνοντες ὡς κατερϑαρχότα τὰ πότερα 3 ἐπειδὴ ἀναγνοὺς 

αὐτοῖς τὸν “μέγαν διάκοσμον χαὶ τὰ περὶ τῶν ἐν “Διδου 
εἶπεν εἰς ταῦτα᾽ ̓ ἀνηλωχένᾶι ̓  ἀφείϑη." ᾿ 

66. Οἱ δὲ μὴ οὕτως ἄσωτοι κατὰ τὸν Ἴάμφιν᾽ 
πίνουσ᾽ ἑκάστης ἡμέρας δι ἡμέρας, δὼ 

ς διασειόμενοι τοὺς κροτάφους ὑπὸ τοῦ ἀχράτου, χαὶ χατὰ 
τὸν Δίφιλον χεραλὰς ἔχοντες τρεῖς, ὥσπερ “Ἰρτεμίσιον; “πτο- 

λέμιοι τῆς οὐσίας ὑπάρχοντες, ὡς “Σάτῦρος ἐν τοῖς πέδὲ 
χαραχτήρων εἴρηζξ, χατατρέχοντές τὸν ἀγρὸν, διαρπάζοντες 

τὴν οἰχίαν, λαφυροπωλοῦντες τὰ ὑπάρχοντα, σχοποῦντες 
οὐ τί δεδαπάνηται, ἀλλὰ τί δαπανηϑήσεταϊ, οὐδὲ τί περιέ-" 

σται, ἀλλὰ τί οὐ περιέσται" ἐν τῇ γεότητι τὰ τοῦ γήρως 
ἃ ἐφόδια προχαταναλίσκοντες, χαίροντε ἐς τῇ ἑταίος, οὐ τοῖς 

ἑταίροις, καὶ τῷ οἴνῳ, οὐ τοῖς συμπόταις. “4γαϑαρχίδης 

δ᾽ ὺ Ἀνίδιος ἔν τῇ ὀγδόῃ “πρὸς ταῖς εἴκοσι τῶν Εὐρωπια- 

χῶν ,,1 γώσιππον (φησὶν) ἄσωτον γενόμενον ἕν τῇ Σπάρτῃ 

ἐχάλουν τε οὗ ΨΙ,. ἐκάλουν οἱ Ῥ. ἐξῆν δὲ τοῖς ἀρεοπαγίταις --- ἄναχα-- 
- ΄ . Ψ ΄ 2 -» λεῖσθαι καὶ κολάζειν Ο. δῖα Ρ». 107 6. ἀνακαλεσαμένων δ᾽ αὐτὸν τῶν 

᾿Δρεοπαγιτῶν. ἑἱστόρησα» ἱστορεῖ Ῥ, 

108:Ὁ. μυλῶνα ΔΡ. μύλωνα ΟΥ̓Τ. »πτέψθαρΣόκα] κατέφϑειρε Ρ. 

ἐπειδὴ Δ. ἐπεὶ ΡΥΤ,. ἐν ἄδου Β. . εἶπεν Ὁ. εἰπὼν ΡΥ͂Ί,. 
ἀφείθη} Ἐδάθηιν ἃπδοο]ίπα Ο δημόχριτον δὲ ἀβδηρίταν δημο- 

σίᾳ κρίνοντες --- ἀφείϑη. δι᾿ ἡμέρας Β δὲ Οαβαυθοπιιβ τϑοΐὸ: 

υἱά. ΛΙοίποι. δά Νέοεπαπάγ. ρ, 182. δι΄ ἡμέρας Ὁ ἴῃ ἐδχία, δύ᾽ ἡμέ- 
ρας ἰπέοι γϑῦϑυβ. δύο ἡμέρας Ο, δύ᾽ ἡμέρας ῬΨῚ,. 

᾿ 168 ς. τὴν οἰκίαν] τὴν οτι. Β. 

108 ἃ. ταῖς εἴκοσι δον οἰ ἢ. τοῖς εἴκοσι Α. τοῖς κ' Β. τῇ εἰκοστῇ ΥἹ.. 
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ἐκώλυον ὀΐ᾿ “ἔφοροι. ̓συναναστρέιρειν τοῖς νέοις. ἐς παρὰ δὲ 
ὩῳΡωμαίοις μνημονεύεται, ὥς φησί Ποσειδώνιος ἐν τῇ ἐνά- 
τῃ χαὶ τεσσαρακοστῇ τῶν ἱστοριῶν ἔ ᾿Απίκιόν τινα “ἐπὶ 
ἀσωτίᾳ. “πάντας. ἀνϑρώπους ὑπερηκοντιπέναι- οὗτος δ᾽ 

ἐστὶν. ᾿Απίκιος δ᾽ χαὶ τῆς φυγῆς "αἴτιος γενόμενος ἙΡρυ- 
6 τιλίῳ τῷ τὴν ᾿Ῥωμαϊχὴν ἱστορίαν ᾿ἐχδεδωχότι τῇ. “Ελλή- 

ψων΄. φωνῇ. περὶ δὲ ᾿Απιχίου τοῦ χαὶ αὐτοῦ ἐπὶ ἀσωτίᾳ 
διαβοήτου ἐν τοῖς πρώτοις εἰρήκαμεν. τα 

07. Διογένης δ᾽ ὃ. Βαβυλώνιος ἐν. τοῖς, περὺ. εὐγενείας ι 
»,ΓἹἿΤὸν Φωκίωνος υἱὸν (φηδὶ)᾽ «φῶκον οὖχ' ἣν ὃς οὐκ᾿ ἐμίσει 
᾿᾿᾿ϑηναίων. χαὶ ὁπότε ἀπαντήσειξ. τις αὐτῷ, ἔλεγεν 1 ὠ 

χαταισχύνας τὸ γένος. πάντα γὰρ ἀνάλωσε τὰ πατρῷα 
εἰς ἀσωτίαν, καὶ μέτὰ ταῦτα ἐχολάχευε τὸν ἐπὶ τῆς ῆου- 

ἢ γυχίας" ἐφ᾽ ᾧ. πάλιν ὑπὰ πάντων ἐπερραπίζετο. ἐπιδόσεων 
δέ ποτε γενομένων. παρελϑὼν χαὶ αὑτὸς εἰς τὴν ἐκκλησίαν 
ἔφη" ̓Επιδίδωμε, κἀγώ. χαὺ οὗ ᾿᾿ϑηναῖοι ὁμοϑυμαδὸν ἀγε- 
βόησαν, Εἰς ἀκολασίαν. ἦν δ᾽ ὃ Φῶχος χαὶ ᾿φιλοπότι; ς. 

γικήσαντος γοῦν αὐτοῦ Ἱπποῖς Παναϑηναίοις, ὡς ὃ πατὴρ 

; εἱστία τοὺς ἑταίρους, συνελϑόντων εἰς τὸ δεῖπνον λαμπρὰ 

ΠΤ κμδον ἣν ἥ παρασκευὴ χαὶ τοῖς εἰσιοῦσι προσεφέροντο ποδο- 
γιπτῆρες οἴνου δι᾽ ἀρωμάτων. οὖς ἰδὼν ὃ πατὴρ χαλέσας 

169 τὸν Φῶχον, Οὺ παύσεις, ἔφη, τὸν ἑταῖρον διαφϑείροντά 

ο΄ σοὺ τὴν γίχην:;“ ἔξ 

ἐν τῇ ἡ πρὸς κι Ῥ, ἐνάτη χαὶ τεσσαραγοστῆ] 8' ταὶ μ' Ῥ-. συναναστρέ- 
φει»} οοσυναναστρέφεσθαι 8εγιδιπΐ πιοίίοτ 68. Τἰὐγῖ.“ς Οαβδυθοπιιϑ. δῖ. Ὁ. 

108. 6. ἀπικίου ῬΙ,» ἀλπιχίου ΒΝ εξ τπᾶγροὸ Ῥ. ἄλλου ᾿“επιπίου 

οι εἰρη. εἰρήκαμεν] 1. ν, 7 ἅ. ᾿ς “Φωκίωνος] φωχέωνος ἘΒ. 

ἀπαντήσειε)] ὑπαντήσειε Ῥ. ἀνάλωσε ΒΟ. ἀνάλωχε Α. ἀνήλωσε ΨΠ,. 

ἀνήλωσεν Ῥ, γιά. δα 108 6. μουνυχίας ῬΊ,. μονυχίας - ἢ 

108 ἔ, ἀκολασίαν. ἦν ὁ} ἀκολασίαν δ᾽ ἦν Ῥ. φιλοπότης ΡΤ,. 
φιλοπώτης ΑΥβ. Θυδο 5ποαᾳυππέιν ἀϑ4π6 δὲ μαχειρικὰ σχαεύη οπι. Ὁ. 

ἵπποις) ἵπποι Β. ὃ πατὴρ] Νοπ μδϑΐίγοπι ποπηῖμανθ ἀ606- 

Ῥαξ, 564 δὰπὶ χα 80 μέγ ργδοῖθιιβ ἱπιρθίγαυθταξ αξ ῬΊΟΟΙ υἱοίο- 

χίαπι ΘΡΌΪ]Ὸ ΘΟ Θγᾶτα διδὶ Ποοσοί, ΡΙαξαγομα5. νυἱέα ῬΠΟοΙΟπΙ58. ο. 20. 

ν. 700 6: νικήσαντος δὲ καὶ πολλῶν αἰτουμένων ἑστιᾶσαι τῶ γικητή-- 

θια,, τοὺς ἄλλους Φωκίων παραιτησάμενος ἑνὶ τὴν φιλοτιμίαν ταύτην 

παρέχώρησεν. ὡς δ᾽ ἐλθὼν ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἄλλην τε σοβαρὰν ἑώρα πα- 

ρθασχευὴν καὶ ποδονιπτῆρας οἴνου δι᾿ ἀρωμάτων προσφερομένους τοῖς εἰσ-- 
τοὔσι, καλέσας τὸν υἱὸν ,,Οοὺ παύσεις“ ἔφη ,γτὸν ἑταῖρον ὦ Φῶκε δια- 

φϑείροντά σου τὴν νἱίχην ;" 
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Οἷδα δὲ καὶ ἄλλους ἀσώτους πολλοὺς, περὺ ὧν ὑμῖν 
καταλείπω, ζητεῖν, πλὴν Καλλίου τοῦ Ἱππονίκου, ὃ ὃν καὶ οὗ 
τῶν παίδων ἴσασι παιδαγωγοΐ. περὶ δὲ τῶν ἄλλων ὧν φϑάνω 
προβιβληχὼς εἴτι λέγειν ἔχετε, ἀναπεπταμένας. ἔχω τῶν ὥτων 
τὰς πύλας. ὥστε λέγετε, ἐπιζητῶ γάρ. καὶ Μῶν δὴ 
τὸ ἐπεσθίειν καὶ τὸ ἐπιφαγεῖν. 

Καὶ ὃ «Αἰμιλιανὸς ἔφη, Τὸ μὲν ἀσώτιον ἔχεις παρὰ 

“Στράττιδι ἐν Χρυσίππῳ λέγοντι οὕτως εδϑό 

Ἐἰ μηδὲ χέσαι γ᾽ αὐτῷ σχολὴ γενήσεται, ᾿ 
μηδ᾽ ᾿ εἰς ἀσώτιον τραπέσϑαι, μηδ᾽, ἐὰν 
αὐτῷ ξυναντᾷ τις, λαλῆσαι “μηδενί, 

θ8. Μαγειρικὰ δὲ σχεύη μεμα και ἐτύμλνῶ ἐν 
Κιϑαρῳδῷ οὕτως 

Ζωμήρυσιν φέροις, ὀβελίσκους δόλον ἢ 
χρεάγραν, ϑυείαν, τυροχνῆστιν παιδικὴν, : 

στελεὸν, σχαφίδας τρεῖς, δορίδα, κοπίδας τέτταρας. 

οὐ μὴ πρότερον νεύσεις, ϑεοῖσιν ἐχϑρὲ σὺ, 
τὸ λεβήτιον χχ τοῦ χύτρου - πάλιν ὑστερεῖς; - 

χαὶ τὴν χύβηλιν τὴν ἀγωνιστηρίαν; 
τὴν χύτραν δ᾽ ᾿“Δριστοφάνης ἐν :Σχηνὰς καταλομβανούσαις 
χαχχάβην εἴρηκεν οὕτως 

109 ἃ. ὑμῖν] ἡμῖν Β, αυοᾶ ρῥγΐπιαπι ἔαϊξ ἱπ Ῥ. ἔσασι ΒΡ, 
Ποβεθαξαν οἴδασι. ἐπιζητῶ γὰρ καὶ ὃ Μάγνος Οαϑαυθοπιβ. 
εἴρηκε! Ῥι 164 ἃ. καὶ δ᾽ ΑΒ. Αθογαΐ ὃ. αἰμυλιανὸς Β τ 5016. 

«Στράττιδι Τ,. στράτιδι ΒΥ͂. ναὶ χρυνίτων δ Ὁ, ͵ 
109 ". μηδ᾽ ἐὰν] μηδέ γ᾽ ἂν ὙΠ. μὴ δ᾽ ἄν ΒΡ, Υ, Ι. ζω-- 

μήρυσι Ῥ, Υ. 2." ϑυείαν] ϑυίαν Ὑ1,. ϑαννίαν Ῥ. ϑυείαν ὁχ ̓ ος 

Ἰοὺ πιεπιοταέ Επβέδεῃί5β Ρ. 572, 12. παιδικὴν. οπι. Ὁ. 

Υ. 3. στελεὸν} στελέον Ρ. δορίδα 1,. διρίδα ἈΒΡ. Οπι. Ὁ πεαὰδ 
Ἐπυπιδείυβ πιεπιογανϊέ 1. 1., ββὰ δορίδας, μαγειρικὰς τραπέζας ἀυ- 
σἴΟΓ Δ! Ῥιοπυβῖο ᾿ἱπέθγργοίδέιν ῃ. 243,6. ΕὟ.. 4. ὅ. οπι. Ο. 

Υ. 4. νεύσεις} εὕσεις ϑομνν ΙΒ. οἴσεις ὙΠ ΘΡΤαπΙι5. 
109 ς. Υ. 5. κἀκ τοῦ χύτρου ΥἹ.. χἀχκ τοῦ λήτρου Α. κἀκ τοῦ 

΄ ᾿ Ἶ Μ' . . ΕΥ̓ 
χήτρου Β. χἀκ τοῦ χίτρου Ῥ, πᾳ φιυΐθαβ ῬΓΟΡΆΡ116 οϑὲ ογαβὶπ αἰϊαθαπι 

Δρβεοπάϊέαπη 6586, υδἰπεϊ δῖ βογρέμπι θϑϑϑὲ χαὲ τοὔλυτρον. 6 οὁ}|ἃ 

ποὴ οοπίξαπῆππι; πᾶπὶ τὸν χύτρον Υἱχ ἀϊχογιέ Ἀπαχίρρα8. Υ. 6. 

χύβηλιν ΑΒ εἐ Ἐπρίαξηϊυβ Ρ. 872, 13. χκύβηλον ΡΥ]. κύβειλιν δρ᾿οπι6 
Ἠσοβοπθ:, χύβελλιν Ὁ, τὴν ἀγωγιστηρίαν οι. (. ὀκηνὰς 
ΑΒ. σκηναῖς ῬΥΠ,. ἀριστοφάνης δὲ τὴν χύτραν χαχκάβην που 
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Τὴν καχχάβην γὰρ χᾶε τοῦ διδασχάλου. 

χἀν Δαιταλεῦσε ,,Κάγειν ἐχεῖϑεν ϑάμρβνν ᾿Αγτιφάνης δ᾽ 
ἐν Φιλοϑηβαίῳ 

Πάντ᾽ ἐστὶν ἡμῖν" ἢ τε γάρ. συνώνυμος 

τῆς ἔνδον οὔσης ἔγχελυς Βοιωτία 

μιχϑεῖσα κοίλοις ἐν βυϑοῖσι χαχκάβης 
χλιαίνετ᾽, αἴρεϑ', ἕψεται, παφλάζεται. 

βατάνιον δ᾽ εἴρηκεν Ἀντιφάνης ἐν Εὐϑυδίκῳ 
Ἔπειτα πουλύπους τετμημένος 

ἐν βατανίοισιν ἑρϑός. ὁ ὯΣ 
Ἅμξις ἐν ᾿Ασκληπιοκλείδῃ . 

Οὕτως δ᾽ ὀψοποιεῖν εὐφυῶς. ᾿ 
περὶ τὴν “Σικελίαν αὐτὸς ἔμαϑον ὥστε τοὺς 
δειπνοῦντας εἰς τὰ βατάνι᾽ ἐμβαλεῖν ποιῶ 
ἐνίοτε τοὺς ὀδόντὰς ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. 

πατάνιον δὲ διὰ τοῦ π.᾿ἀντιφάνης ἐν Τάμῳ 
΄ 

εἴρηκε Ὁ. καστοῦ Ἀ. κάστου Β. κάστοῦ ὉὨ. χαετοῦ ῬΟΠυχ Χ, 100. 

κάε τοῦ ΤΠ Υπιᾶππιι8. χαρύστου ΡΥ͂Τ., κακκάβην απέθῆν ΡΟΊΠαχ λο-- 
πάδα ἱπίογργοίδειΓ, . διδασχάλου ΑΒΏ. διδάσκαλον Ψ],. διδασχά:- 
λον (519) Ρ, Ζαιυταλεῦσιν] κακχάβην 6ΟΧ ΑΥδίορμαπὶβ Παράδϊο 
πιθπιοιαέ ῬΗΣνπίοδι5 Ρ. 427. Τ,0Ὁ. Υ. 2. βοιωτία Ὁ δὲ ερϊίοπια 
ἨοΘΒΟΒΘΗΙ δε ΧΙΥ͂. ρ. 0622 ἢ. βοιωτίας ῬΥΤ,. Υ. 8. μιχϑεῖσα) 
τμηϑεῖσα 023 ἃ. {Ἐν 

109 ἃ. Κ΄. 4. χλιαίνεϑ'᾽, αἵρεϑ᾽ Ι΄ Ἐ  ἐἔἌἼἊἂπαμφλάζεται Βα, ΙῈὉ 
Βϑηιϊέαν σκεῦος δέ τι καὶ τὸ ἀσώτιον παρὰ στράττιδι: ἱπορέοβ. Ψι4. 169 ἃ. 

βατάνιον)] βατάνειον (κατάνειον ΟἹ 110Γ], φαϊ Ρ6. ἐοέαπι απο ἀ8 
βατανίοις οἱ πατανίοις Ἰοουπι ἔε ΓΘ. αρίαιο ἀἰρ ΟΠ ΡῸ ἀξαπέμ:. 
πουλύπους οι οἰ σι. πολύπους 1011 δὲ ΡΟ] ]ὰχ Χ, 107. βατα- 

ψείοισιν (ἰπιπιο βατανίοισιν) σαβαιθοπαβ. {| τὶ βατάνοιοιν. πατανίοισιν 
ῬΟΙῈαΧχ, ἀθ αὰοὺ νυἱάβ δπποίδειομ θη. ἑφϑός ΡΨ, δὲ ΡοΠαχ. 
ἑφϑὸς ἐντετμημένοις ΑΌ. ἀοχκληπιοκληΐδι Β, ῬΟΠῸχ Χ, 108. 
᾿Άλεξις δὲ ἐν ᾿Ασκληπιοκλείδῃ πατάνια (πλατάνια Π|ροΓ ΜΒ.) εἴρηκεν. 
Ὑιάς δπποΐξδέίοη δ Π,, Υ. 2. τὴν δᾶάαϊέιπι Ὁ (αϑαιοπο. 
Ψν. 3. 4. νίάς δὰ ΠΙ. ρΡ. 107 ἃ. ν. ὃ. βατάνι᾽ Βομνν εῖσι. βα- 
τάνεια ΒΡ. βατάνιον Ο. βατάνειά γ᾽ ΨΙ,. λοπάδι᾽ 107. ἐμβαλεῖν 
Ταπρουτηᾶηπαβ δα ΡῬΟΙΠποοπι Χ, 107. ἐχβαλεῖν ΑΒΡΥΊ,. ἐχβάλλειν Ο. 
ἐμβάλλειν 107. διὰ τοῦ π ΑΒΟΡΥ͂. διὰ τὸ πΊ,,. Τάμοω] 
ΤῊΡΒέογαπι νἱαπι σάμῳ ἀσάππι 40 8}118 δογγθοίαμι. Απεϊφεειοἰβία 
ΒΟΚΙΚΟΙῚ Ρ. 84, 13. Ῥωτάνια: τὰς λοπάδας, ὡς ᾿Δλεξανδρεῖς. ᾿Α͂ντι-- 
φάνης Τάμοις. Απερῃαηῖ5. Τἀθ]α Τάμος οἰξαέαν ἃ Αἰποπαθα ΕΥ̓͂, Ρ- 
160 ἀ.: Τώμον 111. Ρ. θὅ ἃ. 
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Πατάνια, σεῦτλον, σίλφιον, χύ χύτρας, λύχνονς;. 

τς :κορίαννα, κρόμμυ᾽, ἁλὰςρ, “ἔλαιον, τριβάμονα μὶ 
Φιλέταιρος, Οἰνοπίωνι "Ὁ 

Ὃ μάγειρος. οὗτος. πατανίων πρὸσιλϑέτω, τὰν 
καὶ πάλιν ι ᾿ ἔκ τ 

«“Πλείους Σερατονίκου τ τοὺς μαθητάς μου. ϑὐνεδι 
ἕξειν πατανίων.. ὍΣΕΣ ἐνῤδος τ 

τὶ 

ν᾿ 

ἕν ὼ ἈΑΜΨΝΝ δ᾽ ̓ αντιφάνῃς: χαὶ ἀδρ.. αὐλμωὶς «Οὐνῷ 
ὥάλλος ἐπὶ τούτῳ μέγας ὁ ᾿ 

ἥξει τις Εν Αρενον εὐγενής: ΕἾΝ τίνων ᾿ 
λέγεις; «Α4. Καρύστου ἐπ ἀὐμωνν γηχγενῆς.. ἥν: 

ἔ Β. εἰτ΄᾽ οὐχ. ἂν εἴποις; ὑπαγε: «4. κάχκαβον λέγω" 

σὺ δ᾽ ἴσως ἂν. εἴποις λοπάδ᾽. Β. ἐμοὶ δὲ τοὔνομα 

οἴξι διαφέρειν, εἴτε κάκκαβόν. τινὲς 
χαίρουσιν ὀνομάζοντες εἴτε σίττυβον: 
σπλὴν ὅτι λέγεις ἀγγεῖον οἶδα. ; τ 

Εὔβουλος δ᾽ ἐν Ἴωνι, καὶ ἡμὴ κις καὺ πατάνια λέγει ἐν 
τούτοις ᾿ ν χχφῦῖ 

Τρυβλία δὲ καὶ βαλίνι χαὺ κακκάβιο χαὶ 
᾿λοπάδια καὶ πατάνια πυκινὰ, ταρφέα, 
κοὺδ᾽ ἂν λέγων λέξαιμι. ᾽ 

170. 69. ᾿Ηδυσμάτων. δὲ χατάλογον᾽ "Ἄλεξιρ ἐποιήσατο. ἐν 
«Δέβητι οὕτως " 

Μὴ Ὁ ρνήκι ἐς ἐνταῦϑά μοι; μηδ᾽ οὐχ ἔ ἔχω. 

109 6. Υ͂. 1. πατάνια, πἰο, ἀοᾶϊε Β, πατάνεια ῬΥΤ,. σίλφιο» 

“σιλφίον ΡΥ͂Τ,. Υ. 2. οπι. ὦ. 5 ἄἄλας Βϑομννοῖρι. ἅλες ΒΡΥ͂Ι;. 
᾿τρυβλίον] τρίβλιον Β. τρύβλιον ΡΥΙ.. πρόσελ ϑέτω --- ἕξειν 

᾿πατανίων αά. ΑΒΡΙ,. οπι. Υ΄. ὃ ἀντιφάνης ἈΡ. ὃ οπι. ΥἹ,. 
. 3. καρύστου ΡΥῚ,. καρύστρου Βς. 

169 ἢ. Υ. 4. --- ὁ. ᾿πά6. ἃὉ χάχκαβον λέγω αἰξαϊοταπε ῬοΙαχ. Χ, 
.106. δὲ ποπ ποπιϊηδίο βου ρίογο Ἐπί μῖὰβ Ρ.. 872, 14, Υ. ὅ. 
τοὔνομ᾽ ΒΡ. Υ. 6. εἴτε) - εἴ τις Ῥ, Ψ, 7. χαίρουσιν ὄδνομιά- 
ζοντες Β οἱ ῬΟΠυχ. χαίροντες ὀνομάζουσιν ῬΥΤ.. Βυδίας 5. 6χ ορὶ- 

᾿ἕοπιθ 501π|πὶ ροϑυϊέ ὀνομάζουσιν. ᾿ πατάνια λέγει] πητάνειω λέγει Β. 

Ῥοιυχ Χ, 1006. ὁχ ΒΡ Ιοη6. πᾶθο ρροβαϊέ τρυβλίω δὲ καὶ 

-πατάνια καὶ χακκάβια καὶ λοπάδια. Νν. 2. καὶ πατάμια, πυκινὰ 
τάρβα, καὶ οὐδ᾽ Β. 

170 ἃ. Υ. 1. .--- 4. σπι. 6. Ψ. 1. μὴ ΑΒΡΙ καὶ μὴ Ὑ1... μηδὲ 
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Β. ἀλλ᾽ ἄγε λέγ᾽ οὗ δεῖ"" λήψομαι γὰρ. πάντ᾽ ἐγώ. 
«4.. ὀρϑῶς. τὸ πρῶτον μὲν λάβ᾽ ἐλϑὼν 'σύσαμα. 
Β. ἀλλ᾽ ἔστιν ἔνδον. .4. ἀσταφίδα χεχομμέγην, 

5 μάραϑρον, ἄνηϑον, νᾶπυ, καυλὸν, σίλφιον, 

᾿ χορίαννον αὖον} ῥοῦν; χύμινον, κάππαριν, ἀὐοτμη 
ὀρίγανον, γήτειον, .« σχόροδον, ϑύμον,, 6 τ: 
σφᾶχον, σίραιον, σέσελι, πήγανον, πράσον. 

ἐν δὲ ἸΠαννυχίδι ἢ ᾿“Βρίϑοις μάγειρον τάδε. ποιεῖ, λέγοντα 
Κύχλῳ δεήσει περιτρέχειν με χαὶ βοᾶν," ἐὸν 
ἄν του δέωμαι. δεῖπνον αἰτήσεις μὲ σὺ; 

"ἤδη παρελϑών" οὐκ ἔχων δὲ τυγχάνω 
“οὐχ ὄξος, οὐκ ἄνηϑον, οὐκ' ὀρίγανον, 

5 οὐ ϑορῖον, οὐκ ἔλαιον, οὐχ ἀμυγδάλ ας, 
οὐ σχόβοδον, οὐ ̓ σίραιον, οὐχὶ γήτιον, 
οὗ βολβὸν, οὐ πῦρ, οὐ χύμινον, οὐχ ἅλας, 
οὐχ φὸν, οὐ ξυλ᾽, οὐ σκάφην, οὐ τήγανον" 
οὐχ ἱμονίαν, οὐ λάκκον εἶδον, οὐ φρέαρ" 

τ 40 οὐ στάμνος ἐστί". διακενῆς δ᾽. ἕστηκ᾽ ἐγὼ 
ἔχων μάχαιραν, “προσέτι περιεζωσμένος. 

κἂν Πονήρᾳ ᾿ 
Τῆς ὀριγάνου 

ΟΒυν οί σἢ. γ. 2. ἀλλ᾽ ἄγε λέγ᾽ σαϑαιθοπαβ δυθῖα οπιοηἀαξίοπο, 
ἀλλὰ γε λέγ᾽ ὙΠ,. ἀλλὰ λέγοντα ἈΡ, ἀλλὰ «λέγοντα Β. - οὗ δεῖ Υ],. 
οὐ δεῖ Α. οὐδ᾽ εἰ ΒΡ. Υ. 3. --- 8. δἰέαμε ῬΟΠυχ ΥἹ, 60. 
Υ. 4. ἄνηϑον, μάραϑον, ἀσταφίδα κεχομμένην, νάπυ, σέσελι, ϑύμον καὶ 

σίραιον καὶ ἄλλα 6. Υ. ὅ. μάραϑρον Β εἰ (αβαυθοπίαπα ἐογίϊδ. 
μάραϑον ῬΥΤ,. μάραϑρα Ῥο]υχ. - ψᾷπυ] βου θεθαίαν γνάπυ, αὐυοᾶ 

ὈΡΊΙαα 6 σΟΥΓΟχ. Υ'. 0.--8. χύσπιπαριν --- σφάκον αα4. ΑΒΙ,. οπι. ΡῪ. 

170 ". Υ, 7. γήτειο» γάρτειον Β. γήτιον ῬΟΙΠΠΧ. Τηδϊοανὶ 
Ἰδσιηᾶπι. Ἐοτίαβδο γήτιον; ἅλας, σχόροδον. σκύροδον ΑΒ. σκορό- 
διον Τ,. ἄνισον ῬοΟΙΪυχΧ. Υ. 8. σίραιον ΑΒΟΡΨ, σισίραιον Ἷ,. τότ᾽ 

αὖ σίραιον ῬοΟΙΙυχ. σέσελι ΑΒΟΡ. σέοελλι Ψ],. πέπερνυ ῬΟΙαχ, αυὲ 
ΡῬγορέον. μοῦ ᾿ἰρϑπι πέπερυ ΑἸΘχί α15. γνουβαβ. αἰέυ]ί. “Παννυχίδι] 

πανυχίδι Β.. τάδε ποιεῖ Βομνν εἰρη. δὲ ποίεῦ ΨΩ. 1. Ἀὐ- 
᾽" - . 

κλῳ] χύχχω Ῥ. με καὶ βοῶν] μὴ ἐκβοᾶν Β.. Ψ. 2. ἀυτοὺ δέο-- 

μαν Β, Υν. ὅ. ἀμυγδάλας ϑοιιθοθαίαν ἀμυγδαλὰς. Υν. ὁ. 
γήτιον δομυνοῖσῃ, γήτειον ΡΨΤ,, 

170 ο. Ὑ. 8. ξύλ᾽ Β. Τιοροθδίαν ξύλο. ῈΥ. 9. ἑμονίαν] ἑμο-- 
νιὰν Τῇ. εἶδον] ἴδον Ῥ, 56 κἀν ΒΥ. καὶ ἐν 1. 
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᾿ πρώτιστον ὑποϑεὶς εἰς, λοπάδα φψεανικὴν, Ὁ 
. τὸ τρίμμ᾽ ἐπιπολὴς εὐρύϑμως "διειμένον 
δέει, σιραίῳ χρωματίσας χαὺ ΝΝὶ «τ ΝΗ 
πυχνῷ πατάξαρ. ἜΝ 

ἐπεσϑίειν δ᾽ εἴρηκε Τηλεκλείδης, ΠΥ ΔΝΑ, οὕτως ᾧς Τυ- 

ρίον ὑσωμδῳ οι ὑκορς ἔνα δ᾽ Εὐκοῦυρ Ταξιάρχοις 

ες  Ἀπεραγεῖν 
εὐθηδέω ἄλλ᾽ ἢ χρόμμυον βλέποντα καὶ; ἈΗΦ᾿ ἁλμώδει, 

χαὶ ᾿Ἱριστοφάνης. “Πλούτῳ δ ρὐκαὶ 
Πρὸ τοῦ δ᾽ ὑπὸ. τῆς πενίας ἅπαντ᾽. ̓ἀπήσϑειν: 

70. Τῶν δὲ μαγείρων διάφοροί τινὲς “ἦσαν οἱ καλού- 
μένοι τραπεζξοποιοί. εἰς ὃ δὲ οὗτοι “πωγο, εὐνήν σαφῶς 
παρίστησιν ᾿“Δντιφάνης. ἐν Μετοίχῳ δι 

Προσέλαβον ἐλϑὼν τουτονὰ, 
τραπεζοποιὸν, ὃς. πλυνεῖ σχεύῃ, λύχνους. Ἢ 

ἑτοιμάσει, σπονδὰς. ποιήσει; τἄλλ᾽ ὅσα. 

τούτῳ᾽ προσήκει; ἣν ᾿ Εϑδον 
ζητητέον δὲ» εἰ καὶ ὃ τραπεζοχόμος: ὃ αὐτός. ἐστι τῷ τρα- 

πεζοποιῷ. ᾿Ιόβας γὰρ ὃ βασιλεὺς ἐν ταῖς᾿ Ὁμοιότησι τὸν 
αὐτὸν εἶναί, φησι τραπεζοχόμον καὶ τὸν ὑπὸ “Ῥωμαίων 
χαλούμενον στρούχτωρα, παρατιϑέμενος ἐκ δράματος 1... 

ξάνδρου ᾧ ἐπιγραφὴ Πότος ' 
τ Εἰς. αὔριόν με δεῖ λαβεῖν αὐλητρίδα 
"πτραπεζοποιὸν δημιουργὸν λήψομαι." 

ἐπὶ τοῦτ᾽ ἀπέστειλ᾽. ἐξ ἀγροῦ μ᾽ ὃ δεσπότης. 

Ἅ Ὁ, ἔχ ΘΕ Σ εἷς (αϑαυθοηαβ. ὑποτέϑεν οἰ οἸκῖπι85. [ΤΙ ὑποτιϑεὶς εἷς. 

αὐ 3. εὐρύθμως} ἐρύϑμως Β. Υ. 4. σιλφίῳ 1.. σιλφίνῳ ΡΥ. 

.170. ἃ. ἐπεοϑίειν δ᾽ Β. ΑΜοταὲ δ΄. Ὅτι χαὶ τὸ ἐπεοϑίέειν 
: εὕρηται παρὰ τοῖς ἀρχαίοις: πρὸ τοῦ δ᾽ ὑπὸ τῆς πενίας ἅπαντ᾽ ἐπήσϑιον. 

καὶ τὸ ἐπιφαγεῖν εὔπολις --- (. κρόμμυον] κρόμυον Ῥ. Πλού-- 

«ῳ] Υ. 100. ἐπήσϑιεν] Τιῦτὶ ἐπήσϑιον. Οογγθοίαπι οχ Αυϊβίο- 
Ῥῃάᾶπο. εἷς ὃ δὲ οὗτοι] εἰς ὅδε οὗτος Β. ᾿Αρρρδαμὶν ΣΙ ΟῚ 

οπι. 6. λύχνους ἸΔοοθδῖαΒ Ρ. 111. λύχνους. τ᾽ Δ. λύχνους ἜΈΡΜΕΝΣ 

᾿λύχνους 8 Ὑ1,. 

170 6. ἑτοιμάσεν Α' δὲ ὰξ ορίπον Β. ἑτομιάσα ὙΠ]. πονιήσευ 
ΒΡ εἐ Βαυὰ ἀυθῖα εἐϊαπι Δ. ποιήσα 1. Ἐ Θαοη5. ἴῃ Ψ' ἐυγον δἰ - 
ἐθιαγτπὶ ὦ Θὲ εν σομηπιαίδέϊο. τούτῳ Α. τούτοις ῬΥΙ,, 

στρούκτωρα Ὁ. στρούστορα ΡΥΥ͂],- 
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ἐχάλουν δὲ τραπεξοποιὸν τ τὸν τρἀπεζῶν ἐπιμελητὴν, καὶ τῆς 
ἄλλης εὐκοσμίας. “Ῥιλήμων Παρεισιόνξε 

“Περὶ τοὐπτἄνιον οὐ γίγνεϑ᾽᾽ ἡ σχευωρία" ᾿ 
τραπεζοποῖός ἐσε᾽ ἐπὶ τοῦ διακονεῖν. ὌΜΉΘΟΣ 

ἔλεγον δὲ καὶ ἐπιτραπεζώματα τὰ τἠψρί 6. τ, 1 Ἐραπέξῃ 
βρώματα. Πλάτων Ῥῆενελάῳ 

Ὡς ὀλίγα λοιπὰ τῶν ἐπιτραπεξωμάτων. 

ἐχάλουν δὲ καὶ ἀγοραστὴν τὸν τὰ ὄψα ὠνούμενον, νῦν δ᾽ 

ὀψωνάτωρα, ὡς «Ξενοςρῶν ἐν «δευτέρῳ ᾿“πομνημογευμάτων 
οὑτωσὶ λέγων ,,Διάκονον δ᾽ ἂν χαὶ ἀγοραστὴν τὸν τοιοῦ- 

τον ἐϑέλοιμεν προῖχα λαβεῖν; παρὰ δὲ Μενάνδρῳ ἐστὶ 
χοινότερον ἕν Φανίῳ 

"Φειδωλὸς ἦν χαὶ μέτριος ἀγοραστής. 
ὀψώνην δ᾽ εἴρηχεν ᾿Δριστοφάνης ἐν Ταγηνισταῖς διὰ τούς 
των χὩς οὑψώνης διατρίβειν ἡμῶν τὸ ἄριστον ἔοικε." παρο- 
ψωνεῖν δ᾽ ἔφη Κρατῖνος ἐν Κλεοβουλίναις οὕτως « 1. πα- 

θαγοράζξειν δ᾽ ἈΑΧξξις ἐν Δρωπίδῃ. εἰλέατροι δὲ καλοῦνται, 

ὡς φησι Πάμφιλος, οἱ ἐπὶ τὴν βασιλε ὑκὴν καλοῦντες τρά- 

πεζαν, παρὰ τὸν ἐλεόν. ““ρτεμίδωρος δ᾽ αὐτοὺς δειπνοχλή- 

τορας ὀνομάζει. 

71. ᾿Εχάλουν δὲ, φησὶ, καὶ τοὺς προγεύστας ἐδεάτρους, 

ὅτι προήσϑιον τῶν βασιλέων πρὸς ἀσφάλειαν. γὺν δὲ ὃ 

ἐδέατρος ἐπιστάτης γέγονε τῆς ὕλης διαχονίας. ἣν δ᾽ ἐπι- 

170 ἢ. Φιλήμων] Ῥ. 375. τοὐπτάνιον ἍΒΡ. τοὐπτάγειον Ὗ. 
τοὐπτανεῖον ἴ,. Βονιθοθαΐαν γίνεϑ᾽. γίνεταν ΑΒΡ. σκευωρία 

Ῥαυγβδηῖ5 δριά ΨΙΠΠΘΟγαπῖαπι δὲ Βομποίαογὰ8 ἴῃ Ἰοχίοο Τιοοθαΐξαῦ 
σκεπτωρίαᾳ. ἐστ᾽ ἐπὶ ΤΑΥΤῚ ἐστιν ἐπὶ. Πλάτων} ΧΙΨ. ρΡ. 641}. 

171 ἃ. ὀψωνάτωρα ϑομυνοῖρι. ὀψωνάτορα ἴ,. ὀψονάτορα ΒΥ͂,᾿ 
δευτέρῳ) ἵπιπιὸ 1. ὃ, 2. ἐθέλοιμεν Α. ϑέλοιμεν ΨΠ,. ϑέλομεν Ῥ, 
ἐθελήσαιμεν ὧν ΧοΒΟΡΠοη. “Πενάνδρῳ] ΡΎΨΗΣ φανίῳ ΑΒΡ, 

φανίᾳ ὙἹ,. : , 

171 Ὁ. ὡς οὕψώνης ΑΌ, ὡς οὐψώνης Ρ. ὥς ὀψώνης Ψ. ὡς οὐκ 

ὀψώνης Τ,. ἡμῶν) ἡμῖν Ὁ, ἱπέον οὕτως δ παραγοράζειν ποπ- 
ΠΙΠῚῚ βρδῖ! το] οέαπι ἴῃ ὙΠ, ποὸπ ἴῃ ΒΡ. εἰλέατροι δὲ Ὁ. εἰλαίω-- 
τροι δὲ ΑΡ. εἰλαιάτροισι Β. εἰλείατροι δὲ Ὑ. ἐλέατροι δὲ 1Τ,. τὸν 

ἐλεόν Ψ],. τὸ ἔλαιον ἌΡ, τὸ ἔλαιος Β͵, «αἱ ἐογέαβ56 τὸ ἔλεός ἀραϊέ. 

ἐδεάτρους ΜαΙοΚΘη!. Απίπιαάν. δά Απιπιοπΐαπι Ρ. 74. κ«ιδε 

ἑλαΐατρους Ἀ. αἰδελαιάτρους Ἐ.. αἰδελεάτρους Ῥ. ἐλειάτρους Υ. ἐλεάτρους 

Ι,, 4υ0ὰ 5Βουϊρέυνα Ο᾽ φεῦ ἐοέαπι ἔυσπο Ἰοοὰπι πξϊίυτ. ἐδέατρος 

Ὑ αἰοικοπαγῖι8. ἐλέατρος ΟΥ̓́Τ. ἐλαίατρος ΑΒΡ, 
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φανὴς. καὶ ἔντιμος ἡ. χρεία. Χάρης. γοῦν ἐν τῇ τρίτῃ τῶν 
ἱστοριῶν. “τολεμαῖόν, ρήσε τὸν “Ξωτῆρα ἐδέατρον. ἀποδει- 
χϑῆναι "ἡλεξάνδρου. μήποτε δὲ καὶ ὃν νῦν καλοῦσι Ῥωμαῖοι 
προγεύστην τότε οὗ “λληνες. προτένϑην ὠνόμαζον, ὡς ᾿άρι- 

στοφάνης ἐν προτέραις “Μιεφέλαις διὰ τούτων 
Πῶς οὐ δέχονται δήτα τῇ γουμηνίῳ 

ἀρχαὶ τὰ πρυταγεῖ, Ἶ ἀλλ᾽ ἕνῃ τὲ χαὶ νέᾳ; 

Β. ὅπερ οἱ προτένϑαι γὰρ δοκοῦσί μοι παϑεῖν, 
ἵν᾿ ὡς τάχιστα. τὰ πρυτανεῖ, ὑφελοίατο, 
διὰ τοῦτο -προὐτένθευσαν, ἡμέρᾳ. μιᾷ. 

μλημρλρααι αὐτῶν. καὶ Φερεκράτης ἐν ᾿Αγρίοις 
Μὴ ϑαυμάσῃς, 

τῶν γὰρ προτενϑδῶν ἐσμέν" ἀλλ᾽ οὐκ οἶσθα σύ. 
χαὺὶ Φιλύλλιος ἐν Ηραχλεῖ 

ούλεσϑε δῆτ᾽ ἐγὼ φράσω τίς εἴμ᾽ ἐγώ; 
ἡ τῶν προτενϑῶν. “ορπία "καλουμένη. 

εὑρίσχω δὲ καὶ ψήφισμα ἐπὶ Κηφισοδώρου ἄρχοντος ᾿Δϑή: 
γησι γενόμενον, ἕν. ᾧ ὥσπερ, τι σύστημα οἱ προτένϑαι εἰσὶ, 
καϑάπερ καὶ οἱ παράσιτοι ὀνομαζόμενοι, ἔχον οὕτως » (φῶ- 

χος εἶπεν" ὅπως ἂν ἢ βουλὴ ἄγῃ τὰ ᾿Δπατούριαω μετὰ τῶν 
ἄλλων .4ϑηναίων χατὰ: τὰ πάτρια, ἐψηφίσϑαι τῇ βούλῃ 

ἀφεῖσϑαι τοὺς βουλευτὰς τὰς ἡμέρας, ἅσπερ, χαὶ αἱ ἄλλαι 

βουλαὶ αἱ ἀφεταὺὶ, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς οἱ προτένϑαι 

ἄγουσι πέντε ἡμέρας.“ ὅτι δ᾽ εἶχον οἱ ἀρχαῖοι. καὶ τοὺς 
προγεύστας χαλουμένους. “Ξενοφῶν ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ 

“Ἰέρωνι ἢ Τυραννικῷ φησιν; “Ὁ τύραννος οὔτε σιτίοις 

χαὶ ποτοῖς πιστεύων διάγει, ἀλλὰ καὶ τούτων ᾿ἀντὶ τοῦ 
ἀπάρχεσϑαι τοῖς ϑεοῖς τοῖς διαχονοῦσι πρῶτον χελεύουσιν 

171 ς. ἐδέατρον ΨΑΙοκΚοπαγῖα5, αἰδέατρον ἈΡ, ΡΟΝ ΟΥἹ.. 
χαλοῦσνι ῥωμαῖοι ΑΒΟ. καλοῦσιν οὗ δωμαῖον ῬΥΤ.. ᾿ δρθ τερον ᾿ιφέ- 

λαις) Ἱπιπι0 δευτέραις ν.. 1190. ἀρχαὶ] δου! οθαίαν ἄρχαδ. αἱ ἀρ-- 

χαὶ ΑΒΡ. Ἶ 
171 ἅ. προτένϑευσαν Β. οὖκ οἶσθα σὺ Ἀ. οὖκ οἶδα σύ ΡΨΤ 

οὐκ οἶδας σύ ἃ ἀρυὰ ὙΙΠΘΟθτππίαηι. φράσω τίς εἴμ᾽ ἐγώ οχοϊ- 

ἄθειπέ ἴπ Β. 
171 6. Ῥβθρῃϊβπια οπι. Ὁ. αἱ ἀφεταὶ Ῥογβοπυβ. διαφέται ΑΥ̓͂. 

διιίφεται Ρ, διαφε οὑπὶ Ἰᾶσηα Β, διαφίενται Τ,- “Ἱέρωνι ἸΥ͂, 2. 

σιτίοις] σίτοις 1.. σιτέτοις Υ΄. σπίοις ΑΡ, ποτοῖς) πότοις ΑΟ. 

171 ἴ. τοῖς θεοῖς Β. ΔΡρογδέ τοῖς. 

αατα 

---Φ 



ι72 

::} 

4 3.82 

ἀπογεύεσϑαι, διὰ τὸ ἀπιστεῖν μὴ. :χαὶὺ “ἐν τούτοις κακόν τι 
φάγωσιν ἢ) πίωσιν." ᾿Αναξίλας δ᾽ ἐν “Καλυψοῖ φησιν 

Παραγεύσεταί. σοι πρῶτον ἡ γραῦς. τοῦ ποτοῦ. δ: 

72. Τοὺς δὲ τὰ πέμματα προσέτι τε τοὺς ποιοῦντας 
τοὺς πλαχοῦντας οἱ πρότερον δημιουργοὺς ἐχάλουν. Μέ- 
ναγνδρος. ἱψεωδηρακλεῖ, καταμεμφόμενος τοὺς ἐσγάξενο ὡς 
ἐπιχε εἰιροῦντας καὶ οἷς μὴ δεῖ φησιν... ᾿ 

Μαγειρ᾽, ἀηδής. μοι δοχέϊς εἶναι σφόδρα. 

πόσας τραπέζας μέλλομεν, ποιεῖν τρίτον " 
ἤδη μ' ἐρωτῷς. χοιρίδιον ὃ ἐγ ϑύομεν, 
ὀχτὼ ποιήσοντες τραπέξας δ᾽ ἢ μίαν, ΡΥ 

ὅ τί σοι διαφέρει; φοῦτο παράϑες σημίαν. 

. οὐχ ἔστι χανδύλους ποιεῖν οὐδ᾽ οἷα σὺ 
εἴωϑας εἴς ταυτὸν. καρυκεύειν, μέλι, 

- σεμίδαλιν, ᾧα" πάντα χὰρ τἀναντία 
γῦν ἐστιν" ὃ μάγειρος γὰρ ἐγχύτους ποιεῖ, - 

10 πλαχοῦντας ὀπτῷ, χόνδῥον ἕψει καὶ φέρει 
μετὰ τὸ τάριχος, εἰτα ϑρῖον καὶ βότρυς" 

ἡ δημιουργὸς δ᾽ ἀντιπαρατεταγμένη 

μὴ καὶ ἐν ΑΒΟ. μὴ ἐν ΡΥ]. πίωσιν» πίνωσιν Β. 
172 ἃ. παραγεύσεται Δ. προγεύσεται Ψ1,. προσγεύσεταν Ῥ., 

τοὺς ποιοῦντας δα. Δ. οτῃ. ΡΥ͂Ι,. ποιοῦντας Ροϑέ πλακοῦντας ᾿ἸΠΒ6Γαϊέ 

ΚΣ ὅτι οἱ τὰ πέμματα καὶ τοὺς πλαποῦντας ποιοῦντες δημιουργοὶ 

πρότερον ἐχαλοῦντο Ὁ. Πένανδρος] Ρ. 178. Ε1ι5 γϑῦβὰβ ομὶ- 
81: Ὁ. χαταμεμιρόμενας δὲ τοὺς ΒΡ, Ἐρτγίαβϑο ᾿ἰρίτασ βου 6 η- 

ἄσπι ἐκάλουν, ὡς Πένανδρος Ψευδηρακλεῖ" ζαταμεμφόμενος δὲ ---. 

Υ. 3. 4. Επιοπάδυ: Πἰθγογαπι βογιρίατατα ϑύομεν. ὀχτὼ ποίησον τὰς 
τραπέζας δύο μίαν. Νίεϊποκίαβ ᾿πομοδία, ποὸπ ρογίθοξα οπιεμἀδέομθ 
ποιήσω τὰς τραπέζας ἢ μίαν. 

ο 1712.Ὁ. Ψ΄. ὃ. Οοττγοχὶ ἀἰβει ποέ ΟπΘπ. ὙΘΥΘΟΓΌΠΙ : ΠδΠῚ τοῦτο δὰ 

διαφέρει γεο θα σ, παράϑες σημίαν ΑΒΏ. παράϑες σὺ μίαν ΡΥ͂ΊΙ,, 
ἴῃ σημίαν Τογΐα5586. ΠΟΠΊΘ πα ΠΟΠΙΪηΪ5. Σιμία Ἰαξθξ, 486 ΥὙΟΧ 51π|1|168 

προΟΥΓαρίθ] 85 Ῥουροββα δϑὲ ἱπίγα δ] 4 ποῖ 65. Υ. 6. --- 13. δέξυτε 

ΧΙΨΝ. Ρ. 0644... ἈἜἔὈ{. ΖὉ. κἂν δύλους Ῥ. Υ. 7. ταυτὸν] ταυτὸ 
ΡΝ καρυχεύειν ΒΡ οὲ 044. Βονιθοθαΐαν χαρυχκεύειν. γ.9. 
ἐγχύτους τοροδιέξιπι ὁχ 044, ἐνπιχυχέτους Ἀ. ἐν πιχυχετοῦ Β. ἐν πιχυ-- 

χέτου Ῥ. ἐνπιχηχέτου Ψ].. ,.6 ἔγοιῦς ἄσπ8 6 επ ριοϊψελείοπ."ς 

ὙΠΠΘΟγαπα5. αἴιαθ τηδηϊ  οϑέαπη δὲ χὰ ἀτρ τοὶ βοῦρέανα ἐγχύτους 

εἐ ἐπιχύτους οτέα 6556, 4ιοτπη Ροϑβέθυπιβ ΡΥΌΒΑΙΙ Ροβϑβεΐ, ΠΪΒι ἐγχύ- 

τοὺς αἸἰίογο ἴοτο ἀϊϑοιέρ ἐσϑίαγοίζαι Αθιθπᾶθιιβ, Υ. 10. ϑοι1ὺ6- 
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ἔν « “ἰκρεάδε᾽ ὀπτῷ "κρὶ χίχλας τραγήματα, ἡ ΔΣΩΝ 
ἔπει ὃ δεισινῶν᾽" "μὲν τραγηματίξεται; ἂ 

ς 15 μυρισάμενος᾽ δὲ χαὶ στεφανωσάμενος. πάλιν 
δεισγεῖ χα τὰ μελίπηχτα ταῖς, κίχλαις. ὃν 

ὅτι δὲ ἐκεχώριστο τὰ τῆς ὑπουργίας πεμμάτων μὲν προ- 
ψοουσῶν τῶν δημιουρχῶν, ὀψαρτυτικῆς δὲ τῶν μαγείρων, 
᾿Αντιφάνης ὑμῶν" αρα ἐν. Χρυσίδι οὕτως ᾿ 

᾿ Τέτταρες δ᾽ αὐλητρίδες.. 

ἔχουσι μἱσϑὸν καὶ μάγειροι ̓ δώδεχα 
χαὶ δημιουργοὶ, μέλιτος αἰτοῦσαι σκάφας. 

Μένανδρος Δημιουργῷ Ζ 

Τί τοῦτο, παῖ; δρνκοῤμίθίνον γὰρ νὴ Δία 
ἃ προελήλυϑαςξ. . ναί" ,πλάττομεν᾽ γὰρ πλάσματα, 

τὴν νύχτα τ᾽ ἠγρυπνήκαμεν" καὶ νῦν ἔτι 
ἀποίητα πάμπολλ᾽ ἐστὶν ἡμῖν. 

πεμμάτων δὲ πρῶτόν φησι μνημονεῦσαι Πανύασιν “Σέλευ- 
χοὸς ἐν οἷς περὶ τῆς ἱπαρ᾽ «Αἰγυπτίοις ἀνϑρωποϑυσίας 

διηγεῖται, πολλὰ μὲν ἐπιϑεῖναι λέγων πέμματα, πολλὰς δὲ 
γοσσάδας ὦ ὄρνεις, προτέρου «Στησιχόρου 1) ̓Ιβύκου ἐν ἴάϑλοις 
ἐπιγραφομένοις εἰρηκότος 

Φέρεσϑε τῇ παρϑένῳ δῶρα 
6 “σασαμίδας χόνδρον τὲ χαὶ ἐγχρίδας, 

ι ἄλλα τε πέμματα χαὶ μέλι χλωρόν. 
ὅτι δὲ τὸ ποίημα τοῦτο “Ξτησιχόρου ἐστὶν ἱκανώτατος 
μάρτυς. “ιμωνίδης ὁ ὃ ποιητὴς, ὃς περὶ τοῦ Μελεάγρου τὸν 
λόγον ποιούμενός Φῆσιν 

Ὃς δουρὶ πάντας νίκασε νέους, 

'"βαξὰν ἐψεῖ Ψ, 18. ὑπτῷ Ὑ1,. ὀπτὰ ὮὨΡΩ. τραγήματα ϑομυνοῖρι. 
ἼΔΟΙ χαὲὶ τραγήματα. ; ἘΝ 
“172 ς. Ψ. 16. 1πᾶϊοανὶ ἸαδιιΠᾶΠ,. τὰ της] τὰ οπι. ΒΡ. 
ὀψαρτυχῆς τε τῶν Β. διεσάφησεν) διεσάφισεν Β. χρυοίδι Ῥ, 
ΒΟΙΙοΡαΐαν Χρύσιδι. ᾿ Ἡένανδρος) Ρ. 48. 

172 ἀ. Πανύασιν] πανύασσιν Β. ὄρνεις] ὄρνις Ο οεὲ Ἐπδίδᾶ- 

{πῖι5. Ρ. 228, 40. φέρεσϑε)] φέρεσθαι Β. δῶρα σησαμίδας 
Οαβαιθοῆι5, δορὰς ἀσαμίδας Α, δώρας (δωρὰς ΡΥ) ἀσαμίδας ΒΡΥ͂, 
δῶρ᾽ ἀσαμίδας Τ,. 

᾿ 172 6. χόνδρον --- χλωρ᾽ν αἰξα!Πε ΧΙΥ͂. ν. θ4 6. δΙπιοπί- 
αἀἴ5. γρϑιβ5. ὁπι, Ὁ. Ὑ. 1. ὃς Τ,. ὡς ΡΥ. γνίχασε νέους ἴ,. 
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᾿ δινάεντα βαλὼν Ἄναυρον ὑπερ᾿ πολυβύτρυος ἐξ ̓ Ιωλκοῖ. 
“β οὕτω γὰρ. Ὅμηρος ἠδὲ “Ξασίχορος ἄεισε λαοῖς. 

Υ ὃ γὰρ “Στησίχορος οὕτως εἴρηκεν ἐν τῷ προκειμένῳ ᾷσματε 
τοῖς ᾿άϑλοις 

Θρώσχων μὲν. γὰρ Ἄρα. οὐκ 
ἄχοντι δὲ νίχασεν Μελέαγρος. 

73. Οὐχ ἀγνοῶ δὲ καὶ περὶ Δηλίων ἃ ᾿“πολλόδωρος 
ὃ ̓ 4ϑηναῖος εἴρηκεν, ὅτι μαγείρων. χαὺ τραπεξοποιῶν πα- 

θείχοντο χρείας. τοῖς “παραγινομένοις πρὸς τὰς ἱερουργίας, 
καὶ ὅτι ἦν. αὐτοῖς ἀπὸ τῶν πράξεων ὀνόματα Μαγίδες 

.7 3 καὶ Τογγύλοι, ἐπειδὴ τὰς μάζας, φησὶν “ΔΑριστοφάνης, ἕν 

" 

4 

ταῖς ϑοίναις δι᾿ ἡμέρας τρίβοντες σαρξίχον ὥσπερ γυναιξὶ 

γογγύλας. μεμργμένας. χαλοῦνται δὲ χαὶ μέχρι νῦν τινες 

αὐτῶν Χοίραχοι καὶ “«Δμνοὶ χαὶ ρτυσίλεῳ καὶ Σῆσαμοι 
καὶ ᾿Δρτυσίτραγοι καὶ ΙΝεωχόροι καὶ ᾿Ιχγϑυβόλοι, τῶν δὲ 
γυναικῶν Κυμινάνϑαι, κοινῇ. δὲ πάντες Ελεοδύται, διὰ τὸ 
τοῖς ἐλεοῖς ὑποδύεσϑαι διακονοῦντες ἐν ταῖς ϑοίναις. ἐλεὸς 
δ᾽ ἐστὶν ἢ μαγειρικῇ τράπεζα. Ὅμηρος 

Αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ὥπτησε χαὶ εἴν ἐλεοῖσιν ἔδυαῖΝ 
ὅϑεν χαὶ Πολυχράτων ὃ Κρίϑωνος͵ Ῥηναιεὺς δίκην γρα- 

φόμενος οὐ Ζηλίους αὐτοὺς ὀνομάζει, ἀλλὰ τὸ χοινὸν τῶν 

᾿Ελεοδυτῶν ἐπῃτιάσατο. καὶ ὃ τῶν Δμφικτυόνων δὲ νόμος 

γνικᾶς ἐγεοὺς ΑΡΥ͂. νιχᾶν ξνεόυς Β, Ψ, 2. δινήεντα ἘΒ. Υν..3. 

ἠδὲ Στασίχορος) ὥς δὲ στησίχορος Β. ἠδὲ στησίχορος Ῥ, ; ΕΓ 

172 ἴ. ζσματι οτα.- Ῥ. ψίχασεν Πελέαγρος 1.. νικᾶς ἐμμελέα- 

γρος ΒΡΥ, ἀγνοῶ] ἀγνοῶν ΒΡ, “Παγίδες Ὑ ἈΠ οθταπῖ5. μά-- 

γαδὶς ΟΥΤ,. μάχασις Ὁ (δὲ ορϊέοπηρ ἘΓΟΘ56Ἐ6111:. Τογγύλον ΨΜ|6- 
θεὰ πῖα5, ΕΡΥῚ γογγύλος. 

173. ἃ. ἐπεὶ τὰς μάζας φησὶν ἀριστοτέλης ἐν ταῖς ὃ. δι ἧ. τρ. πα- 

θεῖχον. γογγύλας Ὁ οἐ δρϊέομα Ἠρδβομθ!. ᾿Δριστοφάνης δον οἰσῃ, 
ΠῚ ἀριστοτέλης. Ῥαοὶβ γ. 27. ᾿ 

ἢν μὴ παραϑῶ τρίψας δι᾽ ἡμέρας ὅλης 
ὥσπερ γυναικὶ γογγύλην μεμαγμένην. Σ 

{νεῖ ὥσπερ ἐν γυναιξὲ γογγύλας μεμιγμένας. Οὐοτγήδοιιπι οχ Αυὐϊβίο- 

Ῥῆαπηθ, ἀρτυοίλεω ΒῸ εε δριέοπιθ ΕΟ θβοδοἐ. ἀρτυσίλαοιεω Α. ἀρ- 
τυσίλαον ἕω Ῥ. ἀρτυοίλαοι ὙΤ,. Ὅμηρος} 1}. ε» ἢ, 

173 υ. ὃ ἹῬηναιεὶς νἱν ἀοοίῃ5 ἴῃ Ν15561}, οὈὐϑογναΐ, Ἀπιβερο. 
γ0]. ὙῊ. ρ. 109. ῥηναίους ΡΙ,. ἡρηναῖους Ψ. Ησποὸ Ἰοοῦμπ οπι. Ὁ, 
ΑΥ̓ΗΕΝΑΕΙ. 1. 25 
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χελεύει ὕδωρ παρέχειψ᾽ ἐλεοδύτας,, τοὺς ̓ τραπιζοποιοὺς χαὶ 
τοὺς τοιούτους διακόνους σημαίνων." "Κρίτων. δ᾽ ὁ χωμῳ- 

διοποιὸς. “ἐν Φιλοπράγμον!, ᾿παρασίτους τοῦ ϑεοῦ καλεῖ 
τοὺς Δηλίους διὰ τούτων 

Φοίνικα, μεγάλου κύριον βαλλαντίου," 
μαύχλ ρον ἐν τῷ λιμίένο ποιησὰς ἄπλουν, 

᾽ κἀφ᾽ ὅρμον ὠδαι. νὠϊς" ἀναγκάσας δύο; 

εἰς Δῆλον ἐλϑεῖν ἡϑέλησ᾽ ἐκ. Πειραιῶς, 

5. πάντων ἀκούων διότι παρασίτῳ τόπος 
οὗτος τρία μόνος ἀγαϑὰ. κεχτήσϑαι, δοκεῖν, 

εὔοψον ἀγορὰν; παντοδαπὸν οἰχοῦντ᾽ ὄχλον, ἑν 
αὐτοὺς παραωσίτους τοῦ ϑεοῦ. τοὺς 4ηλίους. 

7. ᾿“χαιὸς δ᾽ ὁ ̓ Ερετριεὺς ἐν ᾿Δλπμαίῳνε τῷ σατυ- 
ρικῷ καρυχοποιοὺς χᾶλεῖ τοὺς Δελφοὺς διὰ τούτων ' 

᾿Καρυχοποιοὺς προσβλέπων βδελύττομαι. 

παρόσον τὰ ἱερεῖα “περιτέμνοντες δῆλον ὡς ἐμαγείρευον 
αὐτὰ καὶ ἐχαρύκευον. εἶα ταῦτα δὲ ἀποβλέπων καὶ “Αριστο- 

φάνης ἔφη 
᾿4λλ᾽ ὦ Δελφῶν πλρλίς. ἀκονῶν. 

Φοῖβε μαχαίρας, 
χαὶ προδιδάσχων τοὺς σοὺς ἡπρωτὀλοιῷ; 

χἂν τοῖς ἑξῆς δ᾽ ὃ ᾿ἄχαιός φησιν. 

Τίς ὑποκεχρυμμένος μένει, 
σαραβάκων κοπίδων συνομώνυμε; 

παρέχεινἾ παρέχων Ἐ. πωμῳδιοποιὸς Βοδυνοῖρἢ, δἀϊεῖο. χω- 

πῳδοποιὸς ΡΥΓΤ,. Φιλοπαίγμονν 1, ΘΥΓΟΤΟ ἃ ΟδϑαιθοπῸ ἴῃ ἀηπο- 
ἰαίίοπθ ςοτιδοίο. ΤΑΌΤῚ ΘΠ π 68 φιλοπράγμονι. Ὁγιίοπίβ νου. 

. οπι. Ὁ, Ψ. 1. βαλλαντίου] βάλλοντι οὐ ΒΡ. 

173 ο( Ψ. 3. κἀφ᾽ δρομον ὦσαι Βνβαγαΐεῖα5. Ρ. 453. χαὶ φορμιῶσαν 
ΡΨΙ,, ., 06 "8 ερποντεϊοοβαῆ, Δ ἐρπογπιῖοο, αὐδὸ ἴδ μιαπιιβοτῆξ (ἢ. “4 

ΨΠΠΟΡΓαπία5, Υ. 4. ηϑέλησ᾽ ΑΒ. ἠϑέλησεν ῬΥΤ,. Υ. 6. μύνος 
Οδβδυθοπιβ. ΓΪΌ.1 μόνον. Υ. 7. παντοδυπᾶν. οὐκοῦντ᾽ Β. πὰν- 

τοδαπὰν οὔχουν τ᾽ ὄχλουν Ρ, χκαρυχοποιοὺς 1, 18. χαρυκκοποιοὺς 

ΒΟΡΥ 15. 

178 ἃ. Εδάεοπὶ ναγιθίαβ ἐπ ἐχαρύκευον. Ἀσβέορἤαπ15. ν Υ5Ὲ5 
δέία! Ἐπαδέδιῃὰ5 Ὁ. 1500, 10. πλεΐστας ὁπι. Ρ προπόλους] 
προσπόλους ΒΡ. Τίς -το μένει] τὖ ---- μένεις '᾿Τοιρί5 Επηθπά. γο]. 

1. ρ, 470. 
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ε ἐπισχώπτουσι. γὰρ οὗ Υπρλυῶι τοὺς Δελφοὺς ὡς περὶ τὰς 
ϑυσίας χαὶ τὰς ϑοίνας διατρίβοντας. “Σῆμος δ᾽ ἐν τετάρ- 

τῷ 4Ζηλιάδος ,.Δελφοῖς (φησὶ) παραγινομένοις εἰς Δῆλον 

παρεῖχον 4ηήλιοι ἅλας καὶ ὄξος χαὶ ἔλαιον χαὶ ξύλα καὶ 

στρώματα." ᾿“ριστοτέλης δ᾽ ἢ Θεόφραστος ἐν τοῖς ὑπο- 

μνήμασι περὸ Μαγνήτων λέγων τῶν ἐπὶ τοῦ Μαιάνδρου 
ποταμοῦ ὅτι Δελφῶν εἰσιν ἄποικοι, τοσαύτας ἐπιτελοῦντας 
αὐτοὺς ποιεῖ χρείας τοῖς παραγιγνομένοις τῶν ξένων λέγων 

ἔ οὕτως ,,͵σάγνητες οἱ ἐπὶ τῷ Μαιάνδρῳ ποταμῷ κατοι- 
κοῦντες ἱεροὶ τοῦ ϑεοῦ, Δελφῶν ἄποικον, παρέχουσι τοῖς 

ἐπιδημοῦσι στέγην, ἅλας, ἔλαιον, ὕξος, ἐπίλυχνον, κλίνας, 
στρώματα, τραπέζας." 4ημήτριος δ᾽ ὁ «Σχήψιος ἐν ἑκκαι- 

δεχάτῳ Τρωικοῦ διαχόσμου ἐν τῇ «Ἰαχωνιχῇ φήσιν ἐπὶ 

τῆς ὁδοῦ τῆς καλουμένη, ᾿γακινϑίδος ἱδρῦσθαι ἥρωας 

Δαίτωνα καὶ Κεράωνα ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς φειδιτίοις ποιούν- 

των τε τὰς μάζας καὶ χεραννύντων τὸν οἶνον διακόνων. ὃ 

δ᾽ αὐτὸς ἱστορεῖ κἀν τῷ τετάρτῳ καὶ εἰχοστῷ τῆς αὐτῆς 

πραγματείας 4αίτήν ἥρωα τιμώμενον παρὰ τοῖς Τρωσὶν, 
οὗ μγημονεύειν Μίμνερμον. χὰν Κύπρῳ δέ φησι τιμᾶσθαι 
ἩἩγήσανδρος ὃ Δελφὸς Δία εἰλαπιναστήν τε καὶ σπλαγ- 
χνοτόμον. 

75. Πολλῶν δὲ τοιούτων ἔτι λεγομένων ἐκ τῶν γειτό- 
γῶν τις ἐξηκούσϑη ὑδραύλεως ἦχος πάνυ τις ἡδὺς καὶ 

τερπνὸς, ὡς πάντας ἡμᾶς ἐπιστραφῆναι ϑελγϑέντας ὑπὸ 

ν τῆς ἐμμελείας. καὶ ὃ Οὐλπιανὸς ἀποβλέψας πρὸς τὸν μου- 

σιχὸν ᾿Αλκείδην, ᾿Ακούεις, ἔφη, μουσιχώτατε ἀνδρῶν, τῆς 

173 6. σάτυροι ΑΒΡ, σατύρειοι ΨΊ,. Ο ἐοέαπι Ἰοουπι οπιί ϑϊε, 
“Σήμος] σίμος Β. ἀριστοφάνης δέ φησι περὸ μαγνήτων Ο, 

ποιεῖν χοείας τοῖς παραγινομένοις Β. 

173 ἢν τρωικοῦ ΑΒ. τοῦ τρωικοῦ ῬΥΎΨΙΤ,, ἐπὲ τοῖς ὁδοῦ Β, 
Ζ),αίτωνα καὶ Ἱεράωνα) Ἐϊιβίαξῃτι5 Ρ, 1413, 21, Ζαίεωνα) 71ἀτ- 

τωναὰ ΤΠ. ν. 39 ο. 

174 ἃ. δαίτην ΒΟ οὐ ΤΠυδέδεμα5. Ρ. 1413, 21. δαίταν ῬΥΤ,, 

μνημονεύειν ΑΒΡ, ΔΙ μνερμον μιμνέομεν Β. μίμνερμος Ῥ, 
κἄν] καὶ Β. δία ΒΟ οὐ Ἐπιδέαιμιιβ. δὴ Ψ΄. δὲ΄ 1. εἰλαπινα-- 
στήν ἵ,, 1.1 δουρὶ δὲ Εἰ αβέδεμίιβ. ἐλαπιναστήν Μ΄. τεμιᾶσϑαι διελαπί- 

νας τὴν τὲ καὶ Ῥ. σπλαχνοτόμον Ῥ. ἔτν ααᾷ. Δ. οπι. ΡΎΤ,. 

πώνυ τις] πάτν τι ϑομυνοῖβὶι, 

σι 
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χαλῆς ταύτης εὐφωνίαξ, ἥτις ἡμᾶς. ἐπέστρεψε, πάντὰς χα Ὁ 

ταχηληϑέντας ὑπὸ τῆς μουσικῆς ; καὶ οὐχ ὡς παρ΄ ὑμῖν 
τοῖς "Ἵλεξανδρεῦσε, πολὺς ὃ μόναυλος. ἀλγηδόνα μᾶλλον 
ΠΝ μὰν ἀχούουσι παρέχων ἢ. τιγα τέρψιν μουσικήν. καὶ. "ὃ 

-Αλκείδης ὁ ἔφη; ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τὸ ὄργανον τοῦτο, ἡ ὕδραυ- 

λις, εἴτε τῶν ἐντατῶν. αὐτὸ ϑέλεις εἴτε. τῶν ἐμπνϑ ευστῶν, 

“4λεξανδρέως ἐστὶν. ἡμεδαποῦ. εὕρημω, χουρέως τὴν τέχνην" 

Κτησίβιος δ᾽ αὐτῷ τοὔνομα. ἱστορεῖ δὲ τοῦτο “ἀριστοκλῆς 
ἐν τῷ περὶ χορῶν. οὗτωσί πώς, λέγων »Ζητεΐται πότερα 
τῶν ἐμπνευστῶν ἐστιν ὀργάνων ἡ ὕδραυλις ἢ ἢ τῶν ἐντατῶν. 
“Τριστόξενος. μὲν οὖν τοῦτο οὐκ οἶδε. λέγεται δὲ Πλάτωνα 
μικράν τινα ἔννοιαν. δοῦναι τοῦ. κατασχευάσματος νυχτέρυ- 
γὸν ποιήσαντα ὡρολόγιον͵ ἐοικὸς τῷ ὑδραυλικῷ, οἷον κλε-: 

ψύδραν. μεγάλην λίαν. καὶ τὸ ὑδραυλιχὸν δὲ ὕργανον δο- 
κεῖ χατὰ κλεψύδραν. εἶναι. ἐντατὸν οὖν καὶ καϑαπτὸν οὐκ 
ἂν γομισϑείῃ,, ἐμπνευστὸν δ᾽ ἂν ἴσως ῥηϑείη διὰ. τὸ 

ἐμπιεῖσθαι τὸ ὄργανον ὑπὸ τοῦ ὕδατος. κατεστραμμένου 
γάρ εἰσιν οἱ αὐλοὶ εἰς τὸ ὕδωρ... χαὺ ἀρασσομένου τοῦ 

ὕδατος ὑπό τινος γεανίσχου, ἔτι δὲ. δὐμρδυμένων ἀξωιῶν 

διὰ τοῦ ὀργάνου, ἐμπνέονται οἱ αὐλοὶ καὶ ἦχον ἀποτελοῦσι 
προσηνῆ. ἔοιχε δὲ τὸ ὄργανον βωμῷ στρογγύλῳ. καί φασι 
τοῦτο εὑρῆσϑαι ὑπὸ Ἀτησιβίου κουρέως, ἐνταῦϑα οἰχοῦν- 
τὸς ἐν τῇ «ἀσπενδίῳ ἐπὶ τοῦ. ὁ δευτέρου Εὐεργέτου, διασερξ- 
ψαι τέ φασι μεγάλῶωξ. τουτονὶ οὖν χαὺ τὴν αὑτοῦ διδάξαι 

γυναῖχα Θαΐδα.“ Τρύφων δ᾽ ἐν τρίτῳ περὶ ονομασιῶν, 
ἢ 

ἐὺ 

174 Ὁ. ὑδραυλὶς Β, εὕρημα) εὕρεμα Ὁ. ἕρειμα Β, 

174. ς. ζητεῖται) ζητεῖτε ΒΡ. δοχεῖ γατὰ χλεψύδραν ΟλδδΌΡο- 

Ὧὰ8 δυοσίοτα Επδίαί πο Ὁ. 1107, 40. (ὕδραυλις, ἣν ὃ ἑρμηνεύων 

᾿ϑήναιος ἐμπνευστὴν λέγει, φάμενος παὶ ὅτι τὸ ὑδροαυλικὸν ὄργανον κατὰ 
κλεψύδραν ἐστίν.) δοχεῖ κλεψύδραν Β. δοκεῖ κλεψύδρα ΔῸΡ δὲ δρίζοπις 
ἨΟΘΒΟΠ 1. δοκεῖ κλεψύδρας Ψ1,. , Μοριδγάπας κλέψυδρας.““ Οαδᾶιῦθο- 
ΠῸΒΝ ἄροιίο Θαΐαπι Ιαρϑὰ: νἱάἀδέιμ χλεψύδραν νοὶ ἶϊθθθ. Ὸέμπνευ-- 

στὸν δ᾽ (δὲ Β) ΑΒΟ, δ᾽ ὁπ). ΡΥ. ς : 

174 4. ἀξιῶν ΑΒΌΡΥ. ἀξόνων Τ,. Ὑ146 ἀπποξβεϊοπθηι. εὑρὼν 
δὲ ταύτην χτησίβιος ἐπὶ τοῦ δευτέρου εὐεργέτου διέπρεψέ τὲ μεγάλως καὺ 

τὴν αὐτοῦ γυναῖκα ϑαῖδα ἐδίδαξεν Ὁ. ᾿κοπενδίῳ ᾿Αλεξανδρείᾳ Οαὰ-- 

ΒΔ Ὸ ΠῚ15. διαπρέψαι] διαπρέψας ΒΒ, 

174. 6. αὑτοῦ ΑΡ. αὐτοῦ ΝΓ;,. 
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ἔστι δὲ τὸ σύγγραμμα, περὶ α αὐλῶν. καὶ ὀργάνων, συγγρά- 
ψαι φησὶ “περὶ τῆς ὑδραύλεως. Κτησίβιον. τὸν μηχανιχόν. 
ἐγὼ δὲ οὐκ οἶδα εἰ περὶ τὸ ὄνομα σιράλλεται. ὃ μέντοι 

“Ἱριστόξενος προκρίνει 'τὰ ἐντατὰ καὶ χαϑαπτὰ τῶν ὁρ- 
γάνων τῶν ̓ ἐμπνευστῶν, ῥφδια εἶναι φάσχων τὰ ἐμπνευστά" 
πολλ οὺς γὰρ μὴ διδαχϑέντας. αὐλεῖν τε καὶ ἜΝ ὡσπερ 
τοὺς ποϊμένας. ἷ 

70. Καὶ τοσαῦτα μὲν ἔχω σοι ἐγὼ. λέγειν περὶ τοῦ 

ἡ ὑδραυλικοῦ ὀργάνου, Ουλπιανέ. γιγγραΐνοισι γὰρ οἱ ΦῬοί- 
νικὲς., ὡς φησιν. ὃ Ξενοφῶν, ἐχρῶντο αὐλοῖς σπιϑαμιαίοις 

τὸ μέγεϑος, ὀξὺ καὶ γοερὸν φϑεγγομένοις. τούτοις δὲ χαὶ 
οἱ Κᾶρες χρῶνται ἐν τοῖς ϑρήγοις, εἰ μὴ ἄρα χαὶ ἡ 
Καρία Φοινίκη ἐχαλεῖτο, ὡς παρὰ Κορίννῃ χαὶ Βαχχυλίδῃ 

ἔστιν εὑρεῖν. ὀνομάξονται δὲ οἱ αὐλοὶ. γέγγροι. ὑπὲ τῶν 
Φοινίχων ἀπὸ τῶν πρρὶ Ἄδωνιν ϑρήνων" τὸν γὰρ ̓ ἄδωνιν 
Τίγγρην καλεῖτε ὑμεῖς οἱ Φοίνιχες, ὡς ἱστορεῖ “ημοκχλείδης. 

ι7 δ μνημονεύει τῶν γίγγρων αὐλῶν ᾿ἀντιφάνης ἕν ᾿Ιατρῷ χαὺ 

Μένανδρος ἐν. ἄκραν ““μφις τ΄ ἐν Διϑυράμβῳ λέγων 
οὕτως ͵ ἶ 

᾿Εγὼ δὲ τὸν γίγγραντα τὸν σαφώτατον. 
1. τίς δ᾽ ἔσϑ' ὃ γίγγρας; «4. καινὸν ἐξεύρημά τι 
ἡμέτερον, 0 ϑεάτρῳ μὲν οὐδεπώποτε 
δέδειχκτ᾽, ᾿᾿ϑήνησιν δὲ “αταχεχρημένον 

5. ἕν συμποσίοις ἤδη ̓  στί. Β. διὰ τί δ᾽ οὐχ ἄγεις 
εἰς τὸν ὄχλον αὐτό; «Α͂. διότι φυλὴν περιμένω 

ἐγὼ δὲ --- σφάλλεται οἵη. Ὁ. εἰ περὸ ΔΒ δὲ δαβαυθοπίδαῃϊ. εὔτερ 
ΡΥ1,. ῥφδια)] ῥάω Ὁ. 

174. ἴ. “γιγχραῖνοις ΟΡ, γιχγραίνοισι ΨῈ,. γιγγραίνουσι γιᾶγρο α)- 
᾿ Ξενοφῶν) ΒοροΕῸ Ἰοὺ Εἰ υδέαίητιι5. Ρ. 1157, 40, γιχγραίνους 

αὐλοὺς σπιϑαμιαίους τη πη 5, Θὰ θ. ααπιπὶ ἴθ ἈΧΘΠΟΡΠ Ομ 5 50 ΡΕΙΒ 
ποπ τ ρου πέαν, ἀὰὲ ΠΡΡαυίονιπι δα ἰρβίαβ ΑἸΠποπδθὶ ΟΥΤΟΥ 50Ὁ-- 

6586 νἱἀθέαυν. γίγγρην ΔΒΡΥ. γίγρην Βα5. ἴ,.. γίγγρυν Ὁ 6ἐ Τὰὶπ- 

βία 5 ν. 1157, 42... ; 

᾿ 170 ἃ. αὐλῶν ΑΒ. αὐτῶν ῬΥΤ,.. Οοπιοοναμι ἄδ γίγγραις (ο8ε1- 

ο Ἀοπΐα ὁπ. Ὁ. ηένανδρος) Ῥ. 91, Υ. 1. γίγγρωντω Β, γίγ- 
ο γρὰν τε ῬΨΤ,; ΟὟ, 8. οὐδεπώποτ᾽ Υ],. Ψ. 4. ἐδείχϑη ΑΒΡ. 

ἐδείχϑη γ᾽ ΨΙ,.. Οοτιοχὶ δέδειχε". Ν. 8. ἤδη ᾽στὶ) Τιοροθδέιιν 
ἢ διστον. ΟΥ,, 0. αὐτό] αὐτόν Β. 
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σφόδρα φιλονεικοῦσαν. λαχεῖν τι. οἶδα γὰρ 
οτι πάντα πράγματ᾽ ἀνατριαινώσει κρότοις. 

χαὶ ᾿ΑἸξιόνικος, ἐν Φιλευριπίδῃ 
Οὕτω γὰρ ἐπὶ τοῖς μέλεσι τοῖς Εὐριπίδου. 
ἄμφω γοσοῦσιν, ὥστε ταλλ᾽ αὐτοῖς δοκεῖν 

εἰνας μέλη γιγγραντὰ καὶ κακὰν μέγα. 

77. Πόσῳ δὲ χρεῖττον. ὦ Οὐλπιανὲ σοφώτατε, τὸ 
ὑδραυλικὸν τοῦτο ὄργανον τοῦ καλουμένου νάβλα, ὃν φησι 
“Σώπατρος ὃ ο παρ δὺς ἐ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ δράματι “Πύλαι 

(Ῥοινίκχων εἶναι καὶ τοῦτον “εὕρημα. λέγει δ᾽ οὕτως 
Οὔτε. τοῦ Σιδωνίου (νάβλα) 

᾿λαρυγγόφωνος ἐχχεχόρδωται τύπος. 
καὶ ἐν Μυσταχοῦ δὲ ϑητίῳ φησὶ 

᾿ Νάβλας ἐν ἄρϑροις γραμμάτων οὐχ εὐμελὴς, 
ᾧ λωτὸς ἐν πλευροῖσιν ἄψυχος παγεὶς 

ἔμπνουν ἀνίει μοῦσαν. ᾿ἐγρέτω δέ τις 
τὸν ἡδονῆς μελῳδὸν εὐάζων χορόν. 

(Φιλήμων ἐν οιχῷ 
Ἔδει παρεῖναι, Παρμένων, αὐλητρίδ᾽ ἢ ἢ 
γάβλαν τιν᾽. Β. ὁ δὲ νάβλας τί ἐπ χα 
᾿» ΑΡΗΣ ὙΡΩΝ ἀλη ει οἶδας ἐμβρόντητε σύ; 

8. μὰ Δία. «4. τὶ φής; οὐκ οἶσϑα νάβλαν; οὐδὲν οὖν 
οἶσϑ᾽ ἀγαϑόν. οὐδὲ σαμβυκίονδνανΣ 

ὃ 

χω 

1750 Β. ΄. 7. φιλονικοῦσαν Β. Ψ. 8. πώντα ἴ,.. πάντ᾽ ῬΥ͂.. 

πράγματ᾽ αἀά. 1,. οπι. ΡΥ, Οοτγοχὶ ΠΡτογαπι Βουρέιγαπι 
ἀνατριαίνωσι. Αχίιομῖοὶ γ. 1, μέλεσι] μέλουσι Ῥ. Υ. ὃ. γχ- 

εὐ7ρατα ΒΡ, 

175 σ. Υ΄, 1. τοῦ δἀὰά. ΡΥΙ,. οπι. Βομνγεῖρῃ, εἀϊεῖο. Σιδω- 
γίου ἵ,. σιδώνου ΒΥ. νάβλα] ναῦλα Ο, Μυστακοῦ] υστάκου 
ΠῚῚ ν. 119 ἃ. σμπο Ιοσὰμν οπι. Ο. ᾧ λωτὸς] ὠλωτὸς Β. 
παγεὶς Οαδαιθοπι5. παγὶς ΡΥ͂Ι. ἐγρέτω δέ τις Ναϊοϊκοπαν, δά 

ΟΔΠΠηδοΝὶ ἔγασπι. Ρ. 18. ἔγρε τ᾽ οὐδέ τις ΥΙ,. ἐγρέτου δέ τις Ρ. 

170 ἃ. Φιλήμων] Ῥ. 370. Τοίαπι Ἰοσαπι οπι. Ο. ἀν 1. 

ῬΟ]Ιὰχ ΙΝ, 61, ἀλλὰ μὴν καὶ νάβλας μνημονεύει Φιλήμων ,γἔδεν παρεῖ-- 
γαι, Παρμένων, αὐλητρίδ᾽ ἢ νάβλαν τινά“ Ψ, 2, 3. Ιμπάϊοαν! Ἰδου- 

Π88. Υ, 2. ὃ δὲ νάβλας τὶ ἔστιν εἰπέ μοι Οαϑαχθοηαϑ. πυ, 

οἶδας} οἵδωα Β. ν. 4. μὰ δία ΑΒΡ. μὰ δί᾽ οὔ Ψ1.- οὐδὲν 

οὖν 1,. οὐδὲ νοῦν Ρ, οὐδὲ νῦν Ψ, Υ. ὃ. οἶσϑ᾽ ἀγαϑόν. οὐδὲ) οἱοϑ᾽ 
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καὶ τὸ τρίγωνον δὲ γϑδων ἐτωεαν ὄργανον. ̓Ιἰόβας ἐν τετάρτῳ 
ϑεατρικῆς ἱστορίας Σύρων εὕρημιά φὴσιν" ἑίναι,. ὡς. χαὺ 

᾿ φὸν καλούμενον. λυροφοίνικα σαμβύκην. τοῦτο δὲ τὸ ύργα- 
νον Ιγεάνϑης ὃ Κυζικηνὸς. ἐν πρώτῳ ' Ὥρων. εὕρημα εἰγτόι 

λέγει ᾿Ιβύκου τοῦ “Ρηγίνου ποιητοῦ, ὡς χαὶ ᾿Ανακρέοντος 
τὸ βάρβιτον. ἐπεὶ δὲ ἡμῶν τῶν ᾿“λεξανδρέων χατατρέχεις ᾿ 
ὡς ἀμούσων καὶ τὸν ̓μόναυλον. συνεχῶς. ὀνομάξεις ἐπιχω- 
ριάξοντα παρ᾽ ἡμῖν, ἄχουε καὶ πε αὐτοῦ ἃ νῦν ἔχω σού 
λέγειν ἐν προχείρῳ.. ΠΥ ΤΙΣ 

78. ᾿Ιόθας μὲν γὰρ ἐν τῷ προειρημένῳ συγγράμματι 
«Αἱϊγυπτίους φησὶ λέγειν τὸν μόναῦλον ᾿Οσίριδος εἶναι εὕ- 
θημα, καϑάπερ καὶ τὸν χαλούμενον φῶτιγ) α πλαγίαυλον, 

οὗ καὶ αὐτοῦ παραστήσομαι μνημονεύοντα ἐλλόγιμον ἄν: 
Γ δρὰ. ἐπιχωριάζει γὰρ καὶ ὁ φῶτιγξ αὐλὸς παρ᾽ ἡμῖν. τοῦ ᾿ 
δὲ μοναύλου μνημονεύει “Ξοφοχλῆς μὲν ἔν Θαμίρᾳ οὕτως 

Οἴχωκε γὰρ κροτητὰ πηχτίδων μέλη, 
λύρα μοναύλοις τ με ωνεὐλος 
ναὸς στέρημα χωμασάσης. 

᾿Ἰραρὼς δ᾽ ἐν Πανὸς γοναῖς 
“Τρπάσας μόναυλον εὐϑὺς πῶς δοκεῖς 

κούφως ἀνήλλετο. 

176. .ΑΪναξανδρίδης δ᾽ ἐν Θησαυρῷ 
ἀναλαβὼν 

μόναυλον ηὔλουν τὸν ὑμέναιον. 
χαὶ ἔν Φιαληφόρῳ 

Τὸν μόναυλον ποῖ τεύγας, οὗτος :Φύρε. 

ἀγαθὸν σύ γ᾽. οὐδὲ ΨΙ,.. οἷσϑ᾽ ἀγαθὸν σὺ οὐδὲ ΑΒΡ. ᾿ εὕρημα], 
εὕρη Β. ἡ 

170 6. Ὥρων δομνυνεῖριι. ὡρῶν ΡΥΊ,. παραστήσομαι) Ρ. 110 ο. 

170 ἴ. Σοφοχλῆς μὲν 1,. μὲν οπι. ΡΥ. Θαμύρᾳ] Ἐτ. 1. Ῥ. 

617. μοναύλου ὁχ δος [060 τὴἡδπεϊοποπι ἔδοῖε ΡΟ αχ ᾿Υ, 75. 
Ψ 1. γὰρ οπι. Β. κροτητὰ] κρότητα Ῥ. Ψ. 2. μοναύλοις τε 

χειμώντεως Δ. μόναυλοί τε χειμὼν τέως ΒΒ. μοναύλοις τε χειμὼν τόως 
ΒΡ. μοναύλων τε χειμὼν τέως θ. μόναυλος ἥ τε χειμώνων πλέως Ψ 1, 

ν. 2. ναὸς Δ, ναὺς ΡΥΨΤ,. κωμασάσης ΑΒΡΘ. κωμώοης ΨῈ.. 
170 ἀε᾽'νν. 1. “Αρπάσας] Ὃ δ᾽ ἁρπάσας Νὶ ἀιοκεπαγῖίυ5 δὰ λα γΙρΙ ἀ5 

Ἠ!ΡρΡοῖνε. 440. ν. 218. ν΄. 2. κούφως] κούφων Β. ῬΆναλα-- 

βὼν μόναυλον] ἀναλαβὼν μένανδρον 18. Τὺν. μόναυλον] τὸν σὸν 



892 4 

. 8. ποῖον μόναυλον; «4. τὸν κάλαμον... 
“Σώπατρος Βακχίδι 

Καὶ τὸ μόναυλον μέλος ἤχησεν.. 

“Ππρωταγορίδης. δ᾽ ὁ Κυζικηνὸς ἐν δευτέρῳ περὶ. τῶν ἐπὶ 
4άφνῃ πανηγύρεών φησι. »Παντὸς δ᾽ ὀργάνου καταμίτου 
ἧπται, χροτάλων Σ ὑπὸ «φανοῦ, πανδούρου, τῷ τὲ ἡδεῖ μο- 
ναύλῳ τὰς ἡδίστας ἁρμονίας ἀναμινυρίξεικ“" Ποσειδώνιος 
δ᾽ ὁ ἀπὸ τῆς στοᾶς φιλόσοφος ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἱστοριῶν 

διηγούμενος περὶ τοῦ ᾿«παμέων πρὸς «Ἱαρισσαίους πολέμου 
γράφει τάδε »»"Παραξωνίδια χαὶ λογχάρι᾽ ἀνειληφρότες ἰῷ 

καὶ ῥύπῳ κεκρυμμένα, πετάσια. δ᾽ ἐπιτεϑειμένοι: χαὺὶ προσ- 
χόπια; σχιὰν μὲν ποιοῦντα, χαταπνεῖσθϑαι δ᾽ οὐ χωλύοντα 
τοὺς τραχήλους, ὄνους ἐφελκόμενοι. γέμοντας οἴνου χαὶ 

βρωμάτων παγτοδαπῶν, οἷς παρέκειτο φωτίγγια χαὺ μο-. 
γαύλια, χώμων,. οὐ. πολέμων ὄργανα. τ ΟΝ ἀγνοῶ δὲ ὅτι 

““μερίας ὃ Μαχεδὼν ἐν ταῖς Γλώσσαις τιτύρινόν φησι κα- 

λεῖσϑαι τὸν μόναυλον. ἴδε ἀπέχεις, χαλὲ Οὐλπιανὲ, καὶ 
τὸν τῆς φώτιγγος μνημονεύοντα. ὅτι. δὲ ὃ μόναυλος ἦν ὃ 
γὺν καλούμ γος χαλαμαύλης σαφῶς παρίστησιν Ἡδύλος ἐ ἐν 
τοῖς ἐπιγράμμασιν οὑτωσὶ λέγων 

Τοῦτο Θέων ὃ μόναυλος ὑπ᾽ ἠρίον ὁ γλυχὺς οἰχεῖ 
αὐλητὴς, μίμων χὴν ϑυμέλῃσι χάρις. 

ζ 

μιόναυλον Ῥονδοπιι8. χόλαμον] καλάμινον!Ξ!ἐ 6. ανχίδιῇ βαχχίδη Β 
᾿ καὶ τὸ μόναυλον μέλος ἤχησεν Ῥοιδβοιυ5. Τωοροθαίαν καὶ τὸν 

μόναυλον μέλος ἤχησε. 
170 ". χαταμίτου δ ιινν εἰσι, κατώμιτον ΜΠ... χαταμιτον Ῥ, χατὰ 

μι: τον Β, ᾿ἡπται!]) ἡπται Β. 5 υποφανου] Ὑ146 ἃπποίαδείοποπι. 
πανδούρου Α'. πανδόρου Ψ1,. 14. 183 ἡδεῖ εἴδει Ῥ. 

ἡδίστας] ἡδύοτας Β. ποσειδώνιος δ᾽ ὃ στωϊχὸς φιλόσοφος φωτίγγια 

φησὶ καὶ μοναύλια, κώμων οὐ πολέμων ὄργανα Ὁ: ἀπᾶθ6 ΟΠι1550. ΡΟ581- 

ἀοη1 πορηῖηθ ἀρροδαϊ Εὐδέδίῖι5 Ὁ. 1157, 44. «Παρισσαίους] 
λαῤισαίους Ὁ. λογχάρι᾽ ῬΨΤΩ. λογχόρια ϑομυνοῖρι. δἀϊεῖο. 

πετάσια Ὗ ΠΟ υπἶτ 5. ΓΙΌΡῚ πεταοτὰ., ἐπιτεϑειμένον) ἐπιτεθειμένα 

ΒΡ, ᾿ς προυχόπια ΑΒΡΥ,, προσώπια Βοάνοξαβ ἴῃ. Βα51}. δὲ 1... τ 

1706 ο. φωτίγγια] φωτάγγια Β. οὐχ ἀγνοῶ --- χαλεῖίσϑαν τὸν 

μόναυλον ρΡοδέ μνημονεύοντα ἰγδηδροπὶξ ϑομνν ῖσἢ. ἩδαΣΙ ορῖ- 

διδηιηῖα ὁπ]. Ὁ, Βδοσρίαπι 'π Απίμο]. Ῥαϊαΐ. γυο]. 11. Ρ. 700. 
Ψ. 1. τοῦτο αἀά. Ψ],. οτῃ. ΑΒΡ, ὑπ᾽ ἠρίον ὃ Ν].. ὑπηριονον ὃ 
ΑΔ. ὑπήριον ὃν ὃ Β. ὑπηρίογον ὃ Ῥ, ν. 2. μίμων κὴν ΟΌρῖτ5 
Ἐπηθπ(. νῸ]. ἢ. Ρ. 484, μίμωκην , μίμῳ κἢν ἴ,.. μιμωμένην, ΒΡ. 

ϑυμέληοιν Β., 
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ὰ ὧν τυφλὸς ὑπαὶ γήρωρ. οἴχωκε, “Σκιρπάλου υἱὸς, 
νήπιον. ὅντ᾽ ἐχάλει “Σκίρπαλος Εὐπάλαμον, 

5 ἀείδειν αὐτοῦ τὰ γενέϑλια" τοῦτο. γὰρ εἶχεν, 
πᾶν μαρπᾶν ἥδυσμα σημανέων. 

ηὔλει δὲ Γχαύχης μεμεϑυσμένα παίγνια Πουσέων 
τ χαὺ τὸν ἐν ἀχρήτοις Βάτταλον ἡδυπότην, 

ἢ καὶ Κώταλον, ἢ καὶ Πάχαλον. ἀλλὰ Θέωνα 
1. τὸν καλαμαυλήτην εἴπατε, χαῖρε. Θέων. 

ὥσπερ, οὖν τοὺς τῷ καλάμῳ αὐλοῦντας καλαμαύλας λέγουσι 
ε γῦν, οὕτω καὶ ῥαπαύλας, ὡς φησιν -Αμερίας ὃ Μακεδὼν 

ἐν ταῖς Πλώσσαις, τοὺς τῇ καλάμῃ αὐλοῦντας. 

79. ΤΠιγνώσκειν δὲ βούλομαί σε, ἀνδρῶν λῷστε Οὐλ- 
πιανὲ, ὅτι ᾿Δλεξανδρέων μουσιχώτεροι ἄλλοι γενέσϑαι οὐχ 
ἱστόρηνται. καὶ οὐ λέγω περὶ κιϑαρῳδίαν μόνην, ἧς χαὶ 
ὃ εὐτελέστατος παρ᾽ ἡμῖν ἰδιώτης προσέτι δὲ καὶ ἀναλ- 
φάβητος οὕτως ἐστὶ συνήϑης ὡς τάχιστα ἐλέγχειν τὰ παρὰ. 
τὰς χρούσεις ἁμαρτήματα γινόμενα" ἀλλὰ καὶ περὶ αὐ- 

ἢ λούς εἰσι μουσιχώτατοι, οὗ μόνον τοὺς παρϑενίους χαλου- 
μένους καὶ παιδικοὺς, ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἀνδρείους, οἵτινες 

170 4. Υ. 3.. οἴχωκε 5ῖγ6. ὥχωχε Σκιρπάλου υἱὸς ΙΔοοθ5ῖιι5. ΓΙ τὶ 
εἶχε. καὶ σκίρπαλον υἱὸν. ΥΨ. 4. νήπιον ὅν γ᾽ ἐκάλει ἸΔοοθ5ίᾳ5.. νή- 
πιόν τ΄ ἐχάλει Ὑ1.. νηπίοντε (νηπίον τε Ῥ) καλεῖ ἈΡ. νηπίαχόν τ᾽ ἐχάλει 

ΟδϑδιθοὨ 15. τ Σκχίρπαλος Εὐπάλαμον Οὐϑδιθοηυ5, δὲ ἸΔΟΟΡ 5115. 

ακίρπαλον εὐπαλάμου ῬΎΤ,. ν. 5 ἀείδειν ῬΥΤ,. ἀείδων. (ἀβαιθο-- 
πα5., χυδαίνων ἸΔΟΟΌ 515. εἶχεν Α. εἶχε ΡΥΤ,. εἶπε Οαβαυθοπιιβ, 
φαΐ ἴπ ἰπϊεῖο βθαιθπεϊβ ὙΘΥΒῸ5 τοὔνομα δἀθεραί, 6 Υ. 6. πᾶν 
μαρπῶν) τὰν παλαμῶᾶν ἀρετὰν ἸΔοΟ 5ῖπι8. ἥδυσμα ΑΒΡ, ἥδυμα ὙἹ,. 

᾿αἴσιμα ϑομννοῖρη. εὐ Ἰοοῦβιι58. ὙΨ. 7. δὲ αβδυθοπαβ. δὴ ΡΥΙ,, 
γ. 8. καὶ τὸν Βὶ εἐὲ Η. ϑδέορμδπιιβ. νὴ τὸν ΡΨ... ἢ τὸν Του- 

Ρὶυ5. ἄχρήτοις ὙΠ... ἄχρης τοις Α. ἄχρης τοῖς Β. ἄχροις τῆς Ῥ, 
ἀκρήβοις ΤΟΌΡΙ5. Βάτταλον] βάταλον ΒΡ, ἡδυπότην ῬΥΨΤ,. 

ἡδυπώτην Α.᾿ ν. 9. Κώταλον, ἢ] κωτάλόνη Β. πάκαλον ΑΒΥ. 
ΤΠ|άγκαλον ἴ,. πάταλον Ῥ. 

170 6. ἦν δὲ ὃ μόναυλος ὃ νῦν καλούμενος καλαμαύλης, ὃ ο καὶ ῥαπ- 

παύλης (ῥᾳπταύλης Ἐπιδέατια5 Ρ. 1157, 39,) Ὁ. οὕτω Ῥ, οὕτως 

1. ῥαπαύλας ΨἹ,, ῥᾳππαύλας ΑΒΟΡ. ῥαπαταύλας Οἀδαιθοιι5. 
Τλώσσαις] γλώτταις ἃ, φυῖ γλώσσαις Ρ. 207 ο. πρὶ εφέονὶ γλώτ- 

ταις. Τιχνώσκει»} γινώσχειν ΒΡ. εὐτελέστατος) ἐντελέστατος Β.. 
προσέτι δὲ 5. προσέτι τε Ὑ,. προσέτι δὲ χαὶ δἰΐαπι {1}. ν. 90 ἃ. 

ῥοϑεϊξαθηάτπὶ νἱἀθέυγ. τὰ παρὰ τὰς ΑΒΟΡΨ, τὰ περὶ τὰς ΒΑ511. 1. 
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καλοῦνται τέλειοί τε καὶ. ὗνπεξεἐλενηλο: πὸ καὶ τοὺς κιϑαρι- Ἷ 

στηρίους δὲ χαὶ τοὺς δαχτυλιχούς. τοὺς γὰρ ἐλύμους αὖὐ- 

λοὺς, ὧν μνημονεύει “Ξοφοκλῆς ἕν Νιόβῃ τε κἂν 'υμπα- 
ψισταῖς ᾿ οὐκ ἄλλους τινὰς εἶναι ἀχούομεν 1) τοὺς Φρυ- 

γίους, ὧν χαὶ αὐτῶν ἐμπείρως ἔχουσιν. ̓Αλεξανδρεῖς, οἴδασι 
δὲ χαὶ τοὺς διόπους, ἔτι τε μεσοκόπους καὶ τοὺς χαλου- 

μένους ὑπότρήτους. τῶν δ᾽ ἐλύμων αὐλῶν μνημονεύει καὶ 
177 Καλλίας ἐν Πεδηταις; ᾿Ιόβας δὲ τούτους Φρυγῶν εἶναι 

εὕρημα, ὀνομάξεσϑαι δὲ χαὶ σχυταλίας χατ᾽ ἐμφέρειαν τοῦ 

πάχους. χρῆσϑαι δ᾽ αὐτοῖς καὶ Κυπρίους φησὶ Κρατῖνος 

ὃ νεώτερος ἐν Θηραμένει. οἴδαμεν δὲ χαὶ τοὺς ἡμιόπους 

καλουμένους, περὶ ὧν φησιν ̓ Αναχρέων »" Τῆς ἐρασμίην. τρέ- 
ψας᾿ ϑυμὸν ἐσέβην τερένων ἡμιόπων ὑπ᾽ αὐλῶν ὀρχεῖ- 
ται; εἰσὺ δ᾽ οἱ αὐλοὶ οὗτοι ἐλάσσονες τῶν τελείων. 41 - 

482 σχύλος γοῦν κατὰ μεταφορὰν ἐν ᾿Ιξίονί φησι 
ο Τὸν δ᾽ ἡμίοπον καὶ τὸν ἐλάσσονα 

176. Γ, κιϑαριστηαίους Β. μεσοκόπους ἈΒΟ εἐ ορίέοπιο ἢοε- 
50}6111. μουσοχόπους ΡΥΤ,. ᾿Ιόβας] ἤσμπο Ἰοοῦπι οπι. Ὁ. 

1717 ἃ. σχυταλίας Ψ].. σκυταλείας ΒΡ, αὐτοῖς] αὐταῖς Β. 

Θηραμένει ϑομυν ῖρι. δον εθδίων Θήῤαμένη. Θηρωμένῃ Νίεϊ- 
ποκίυθ Θυδοβέ. βοθπ, 1. Ρ. 24. καλουμένους οπι. Β, τρέψας 
ὮὨ. ϑρέψας ΡΠ. τερένων ἡμιόπων Οαϑαυθοπι. Γἰθτὶ τέρεν" ὥς 

ἡμίοπον. αὐλῶν ΑΥ̓͂. αὐλὸν ΡΙ.. ὀρχεῖται ΑΒ. ὀρχεῖσϑαι ΡΥ͂Τ,. 
182 ο. Ετγογο δοάϊοῖθυ5 ποϑέγὶβ ἀπε φυΐογο, Ὁ Οαβαιθοπο δηΐ- 

γιαᾶνογβο, δοοίαϊέ αὐ ἁ!χαοέ ἀθ ΠΌγῸ φαϊπίο 118 ἤπιο ἐγαϊ ἐσθ γθμξιιυ, 

Οὐΐὰ8 τοῖ ᾳυδθ ἤπ 110 015 5 υμε15. πιδηϊ εβδέα βαρθγϑιαπε ᾿πάἀϊοῖα ἐθ- 
χιογαγα οογγεούοπο Ο ἢ ἐονδέα βυπέ ἵπ Θἀϊίίοπθ ΑἰἸάϊπαᾶ. [π ΔΒ 

510 δογρίιπι αἱἰοχύλος γ᾽ οὖν (γοῦν Ῥ)ὴ κατα. μέτω σπουδάζοντας (κατα- 

μετασπουδάζοντας ΒΡ οέ οοάοχ Ηυγδ]αϊπιι5. χατὰ μέτρα σπουδάζοντας 

ΨΙ2) εἰσήγαγε. ξενοφῶν αϑη6 δά φύγεν ἕρκος ὀδόντων (ὀδόντων ὁπ. 
ΒΡ.) κατὰ μεταφορὰν ἐξίωνι (ἐξίων ῬΥΤ.) φησὶ (ρΡ. 177 ἃ -- 182 ο) 
τὸν δ᾽ ἡμίοπον καὶ τὸν ἐλάσσονα ἀδαπ6 δᾷ ἄλλον. δ᾽ ἀπ᾽ ἄλλης προαι-- 
ρέσεως ἐδόντων (ἙοΥΓαρέθ ΡΓῸ ὀδόντων) οὔτε γὰρ κόλαχα πρέπον (Ὁ. 

1832 -- 1879) -- .- ἴπ ᾳὰᾶ 5βογιρέυγα ααοάᾶ ρῥγίπιδθ βυ!αραρ νοὸ- 

εἶ μεταφορὰν οἱ νοχ ὀδόντων Ὀΐβ5. δΒου!ρίαθ διπέ, ἀρθνέππι θὲ Θὰ 8 

δχίγοιποῦρ. (ΟΠ ΟΥ̓ απ οὐπέοάθβ, 4005 ἐΥΡΟΞΤΆΡΗΙ ἀϊσαπέ, αἀάϊίαβ 

Γαΐθ5ο. ἴῃ Ὁ ρΡοβὲ "1 χαὶ τοὺς διόπους καὶ μεσοπκόπους καὶ ὑποτρήτους 

(.- 176 ἢ) 55. ρουρίξαν, ὅτι ἐδίδαξεν ὅμηρος οἷς οὗ δεῖ καλεῖν. 
ἂν βοῦν δἰ βἢ, δααιαϊε, ἸἸξίονι] δου θοθαΐαν Ἰξίων. ὀ ἡμίοπον αὖ- 

λὸν ὁχ ΑΘΒο ]Ο πιοπιοσὰξς Ῥο]ὰχ ΥἹ, 16]. τὸν ἐλάσσω Ῥοτδο- 
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εἶ ταχέως ἢ μέγας. χαταπίνει. 
εἰσὶ δ᾽ οἱ αὐτοὶ τοῖς παιδικοῖς χαλουμένοις, οἷς οὐχ οὖσιν 

ἐναγωνίοις πρὸς τὰς εὐωχίας χρῶνται. διὸ καὶ κι τὰ 
αὐτοὺς κέκληκεν ὃ “νακρέων. 

80. Οἶδα δὲ χαὶ ἄλλα γένη. αὐλῶν τραγικῶν τε καὶ 
λυσιῳδῶν καὶ κιϑαριστηρίων, ὧν μνημονεύουσιν ἽΒφορύς τ 
ἐν τοῖς εὑρήμασι χαὶ Εὐφράνωρ, ὃ Πυϑαγορικὸς ἐν τῷ 
περὶ αὐλῶν » ἔτι δὲ χαὶ λεξις ὧν καὶ αὐτὸς ἐν τῷ περὴ 

αὐλῶν. ὃ δὲ καλάμινος αὐλὸς τιτύρινος καλεῖται παρὰ τοῖς 

ἐν ᾿Ιταλίᾳ Δωριεῦσιν, ὡς “Αρτεμίδωρος ἱστορεῖ ὃ “Δριστο- 
φάνειος ἕν δευτέρῳ περὶ Δωρίδος. ὁ δὲ μάγαδις χαλούμε- 

γος αὐλὸς, ὃ καὶ παλαιομάγαδις ὀνομαζόμενος, ἐν ταὐτῷ 

ὀξὺν χαὶ βαρὺν φϑύγγον ἐπιδείκνυται, ὡς ᾿ἀγαξανδρίδης 
ἐν ᾿Οπλομάχῳ φησὶ 

Μάγαδιν λαλήσω μικρὸν ἅμα σοι χαὺ μέγαν. 
οἱ δὲ καλούμενοι λώτινοι αὐλοὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ὑπὸ ᾿4λε- 
ξανδρέων καλούμενοι φώτιγγες. κατασχευάζονται δ᾽ ἐκ τοῦ 

καλουμένου λωτοῦ, ξύλ ον δ᾽ ἐστὶ τοῦτο γινόμενον ἐν Τιβύῃ. 
Θηβαίων δ᾽ εὕρημά φησιν εἶναι ᾿Ιόβας τὸν ἐκ γεβροῦ κώ- 
λων χατασχευαζόμενον αὐλόν. ὃ δὲ Τρύφων φησὶ καὶ τοὺς 

καλουμένους ἐλεφαντίνους αὐλοὺς παρὰ Φοίνιξιν ἀνατρη- 
ϑῆναι. οἶδα δὲ ὅτε χαὶ μάγαδις ὕργανόν ἐστιν ἐντατὸν, 

καϑάπερ “ζαὶ “χιϑάρα, λύρα, βάρβιτον. Εὐφορίων δὲ ὃ 
ἐποποιὸς ἐν τῷ περὶ ᾿Ισϑμίων͵,,Οἱ νῦν (φησὶ) καλούμενοι 

γαβλ ἐσταὶ αὶ γι μευ καὶ σαμβυκισταὶ καινῷ ̓ ἤ 

ὧν πφὼ χαὺ λυρν. μνημονεύουσι, καὺ τὴν μάγαϑιν 

π5. ἔφορος Α. εὔφορος ΡΥΤ,, ἔτι ὃὲ καὶ --- περὸ αὐλῶν δο- 
οοββοσιηέ οχ ἃ. ἄλεξις ὧν Ἀ. ᾿Αλέξων 5ῖνε ᾿Δλεξίων δ οινεΙρἢ. 

-182 ἃ. τιτύρινος] Ἐϊιπέαίῃϊα5. Ρ. 1157, 38. ἀριστοφάνειος 
ΡΥῚ,. ἀριστοφάνιος Α. ᾿Αναξανδρίδης ΜΙ ΘαΓδῖα5. ἀλεξανδρίδης ΡΥΨΤ,. 

ἀναλεξανδρίδης Β: Απακαμπᾶτίϊ!5. γουββ σερθεϊειν ΧΙΥ͂. ρ. 0634 6. 
ἘΠῚ οοάθπι τη0α0 80 ΠΠ}0 81:18. Ροοοδέμμπι. λώτινοι] Ἐπιδέδε μ᾽ 5. μ᾿. 
1157, 43. αὐλοὶ] αὐτοὶ ῬῸ 

182 6. Θηβαίων] τῶν κατ᾿ Αἱ; γυπτον ἔσως ἱπαιῖς ἘΠ αδἐδέ 115. Ὁ. 
1157, 48. ἐλεφαντίνους αὐλοὺς) αὐλοὺς οπι. Β. Εὐφορίων 
Ῥὰ 83. γαβλισταὶ] ναυλισταὶ ΒΕ. ᾿ς χαὶ πανδουρισταὶ οτὴ. 5. 

182 ἢ. τὸν γὰρ} τοῦ γὰρ Β. βάρωμον] βάρμον ἀϊοῖε ΧΙΓΝ. 
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καὶ τὰ τρίγωνα καὶ τὰς συμβύχας" “ἀρ αἴα εἶναι. ἐν γοῦν ᾿ 
“Μυτιλήνῃ, μίαν τῶν Μουσῶν πεποιῆσϑαι ὑπὸ «Τεσβοϑέμι- 

δος, ἔχουσαν σαμβύκην.": ᾿Αριστόξενος δ᾽ ἔχφυλα᾽ ὄργανα . 
καλεῖ φοίνικας χαὶ πηχτίδας χαὶ μαγάδιδας σαμβύκας τε 

χαὺ τρίγωνα χαὶ. κλεψιάμβους χαὶ σχινδαψοὺς, καὶ τὸ ἐν- 
ψεάχορδον καλούμενον. Πλάτων. δ᾽ ἐν τρίτῳ ἸΠολιτείας 
φησὶν »θὺκ ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγὼ, πολυχορδίας, γε οὐδὲ παναρ- 
μονίου ἡμῖν δεήσει ἐν ταῖς ᾧδαῖς τὲ καὶ μέλεσιν. οὔ μοι, 

183 ἔφη», φαίνεται. Τριγώνων. ἄρα χαὶ “πηχτίδων καὶ πάντων 
ὀργάνων. ὅσα πολύχορδα χαὶ παναρμόνια.“ , 

81. Ἔστι δ᾽ δ᾽ σκινδαψὸς τετράχορδον ὦ ὄργανον, ὡς ὃ 

παρῳδός φησι “Μάτρων ἐν τούτος 

Οὐδ᾽ ὑπὸ πασσαλόφιν κρέμασαν, ὅϑι περ τετάνυστο 
σχινδωψὸς τετράχορδος ἀνηλαχάτοιο, ̓χυναικός. 

μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ Θεόπομπος ὃ δόμρνύμας ἐπο- 

ποιὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ “Ἱρματίῳ ' ͵ 
»Ἢ Σχινδαψὸν λυρόεντα μέγαν χείρεσσι τινάσσων, 

ὀξύϊνον, προμάλ οιο τετυγμένον αἰζήεντος. 

χαὶ ᾿Αναξίλας ἐν “Τυροποιῷ ἣΝ 
Ἐγὼ δὲ βαρβίτους τριχύρδους, ἡ νέος, 

κιϑάρας, υλύρας, σχινδαψὸν ἐξηρτυόμαν. τ. 

“Σώπατρος. δ᾽ ὃ παρῳδὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Μύοται 
δίχαρδονι εἶναί φησι τὴν πηχτίδα λέγων οὕτως ᾿ 

᾿ΠΠηχτὶς δὲ Μούσῃ γαυριῶσα. βαρβάρῳ. ; 

δίχορδος εἰς τὴν χεῖρά πὼς κατεστάϑη. 
δὲ ον, ων. Ἐπίχαρμος ἐ ἐν νῷ λῳ μνημονεύει οὕτως 

ὧν 

κὰ 
ὟΝ 

ν- 636 ο. μϑνν, μὐξ, Ὁ ἀϑαυθοπιι5. φοινικιχὰς Ῥγνι.. φοινικὰς Ὁ, 
ἘΠπιδέαίμειι5 Ρ. 1558, 6. οἷον ᾿ἀκῳ τ᾿ πηχτίδες, μαγαδίδες, σαμβύκαι, 
καὶ ἑξῆς παρὰ τῷ ᾿Αϑηναίῳ: ἐν οἷς καὶ σχινδαψοί. μαγάδιδας] 

δογιδοθδΐίαν μαγαδίδας. χκλεψιώμβους Οἀδδυθομαβθ. κχλεψιύώγγους 

ΡΥΨΙ.. χλεψιάγους Ὁ. κλεψιάνους δρϊΐοπιο ἨΟΘΒΟΒΘΙΠ, πρίτῳ τοῖς 

τείας] Ῥ. 399 ο. παναρμονίου] παναρμονίους ΒΡ. Ι 
183 ἃ. παναρμόνια} πολυαρμόνιωα Ὀϊαίο. Ψ. 1. ὅϑι] ὅ,τι Ῥ 

μνημονεύειν δ᾽ ΒΒ. ΑΡογὰΐ δ᾽. . “Νοματίῳ)] ,,ἴπι πιορνιὺν απῖβ 
αἰούξν Αἱμάτιον οἰ Αἱμωτία."ς ΟἸΒΔΌ ΟΣ ΙΒ. 

188 ρ. λύρας, σκινδαψὸν} ξιοροθαΐξαν λύρας, σκινδαψοὶς. 

ἐξηρτυόμαν)] ουῖσπιασ. [υγίαϑβο Πἰθγαιῖο ἀθθϑέαι... ἹΠούσῃ! μοί- 

σης ΔΌ. ΜΡ" εὐ.» 

188 ς. πως Βομινοῖβ. πῶς γιὰ. περιάλλῳ Ἀ. περιάλῳ ῬΨ.,. 
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ἈΝᾺ ᾿ Ν᾿ “Σειέλα. δὲ χορεύει" 

ἈΝ τ ράρὴς ὑερλ νὰ σοφὸς κιϑάρῳ παριαμβίδας" ἃ δὲ γεγάϑει 
πυκινῶν. χρεγμῶν ἀχροαζομένα. 

τὸ δὲ ψαλτήριον, ὡς. φησιν όβας, ““λέξανδρος ὃ ὃ Κυϑη- 

φιος συνεπλήρωσε, χορδαῖς, «καὶ, ἐγγηράσας τῇ ᾿ιῳεσίων 
πόλει ὡς σοφώτατον τῆς ἑαυτοῦ. τέχνης τουτὶ τὸ εὕρημα 

ἀνέϑηχεν ἐν Ἀρτέμιδος. μνημονεύει δ' ὃ Ἰόβας. χαὶ τοῦ 
λυροφοΐνικος. 'χκαὺ τοῦ ἐπιγονείου, ο γῦν εἰς ψαλτήριον 

ἃ ὄρϑιον μετασχηματισϑὲν διασώζει τὴν τοῦ χρησαμένου 

᾿- 

προσηγορίαν. ἣν δ᾽ ὁ ᾿Επίγονος φύσει μὲν “Ἱμβρακιώτης, 
δημοποίητος δὲ Σικυώνιος, μουσικώτατος δ᾽ ὧν χατὰ χεῖρα 

δίχα πλήκτρου ἔψαλλε. πάντων οὖν τούτων τῶν προειρη- 
μένων ὀργάνων χαὺ αὐλῶν ἐμπείρως ἔχουσι χαὶ τεχνικῶς 

“λε ξανδρεῖς, χαὶ ἕν οἷς ἄν μου ϑέλ ης ἀποπειραϑῆναι, 

ἐπιδείξ ξομαί. σοι ἐγὼ. αὐτὸς, πολλῶν ἄλλων ὑκὰς δ: νὰ 
μου ἐν τῇ πατρίδι ὑπαρχόντων. 

.82. ᾿ἀλέξανδρος δον πολίτης μου, οὗτος δ᾽ οὐ πρὸ 

πολλοῦ τέτε «λεύτηκε, δημοσίῳ ἐπιδειξόμενος ἐν τῷ Τρι) ὥνῳ᾽ 

ἐπικαλ ουμένῳ ὀργάνῳ. οὕτως ἐποίησε πάντας Ῥωμαίους μου- 

σομανεῖν ὡς τοὺς πολλοὺς χαὶ ἀπομνημονεύειν αὐτοῦ τὰ 

χρούσματα. μνημονεύει. δὲ τοῦ τουαχῶν τούτου καὶ “Ξοφο- 
χλὴς ἐν μὲν Μυσοῖς οὕτως. 

Πολὺς δὲ Φρὶξ τρίγωνος ἀντίσπαστά τὲ 

ος «“υδὴς ἐφυμνεῖ πηκτείδος συγχορδία. 
καὶ ἐν Θαμύρᾳ. ᾿Φριστοφάνης δ᾽ ἐν Δαιταλεῦσι καὶ Θεό-, 

᾿ πομπος ἐν “Πηνελόπῃ. Μύπολις. δ᾽ ἐν Βάπταις φησὶν 

᾿ς Ὃς χαλῶς μὲν τυμπαγίξει 
δ χαὶ διωψάλλει τριγώνοις. 

δ; : ὧν, ἦν ἄ 

οοΥ͂. 2. ὑπαλίσφιν] ὑπάδει σφιν ἀτοίξεἔεπάι5. ὑπᾶυλεῖ σφιν ϑεῖινν οἱ "ἢ. 
ὑπαυλοῦσί σφιν ΨΗΠΘΒ πη 5. ἐν κιϑάρᾳ ΒΟΠιν οἰ ἢ, γεγάϑεε 
δομιν οῖρἢ. ϑουιθεθαΐξιν γεγαϑεῖ, γεγήϑη Β. γέγάϑη. Ρ. ἐπιγονείου 
πε σδαλον ἐπεγονίου. ᾿ 

189 ἃ. χαὶ "δν οἷς ΑΒ. χαὲ οὔ. ΡΥ. 

183 6. Μυσοῖς] Τὸν. 4. ν. 633. ἀντίσπαστος ΑΒΡ εἐ Χχιν. Ρ, 
098. α. αὐτίσπαστα ὙἹ,. υἹυδῆς} Ταθύῖ λύδης. αὐδῆς 68. 
ἐφύμνει Ο8Ὁ. Δαὶϊταλεῦσι] δαιλεῦσι Β. 

188 ἴ, Βάπταις) βαπταῖς ἈΡ, καλῶς μὲν] μὲν ὁπ). Ὁ. 
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τοῦ δὲ χαλουμένου πανδούρου Εὐφορίων μὲν ̓  ὡς προείρη- 
ἔαι, χαὶ Πρωταγορίδης ἐν δευτέρῳ περὶ τῶν ἐπὶ “ἀφνῃ 
πανηγύρεων. Πυϑαγόρας, δὲ ὃ γεγραφὼς. “περὶ τῆς ἐρυϑρᾶς 

484 ϑαλάσσης τοὺς Τρωγλοδύτας φὴσὶ κατασκευάζειν τὴν παν- 
δούραν ἐχ τῆς ἐν τῇ ϑαλάσσῃ φυομένης δάφνης. Τυρρη- 

γῶν δ᾽ ἐστὶν. εὕρημα. χέρατα τὲ Χαὶ σάλπιγγες. Μητρόδω- 
ὁὸς δ᾽ ὃ Χῖος ἐν Τρωϊχοῖς σύριγγα μέν ,φῆσιν. εὑρεῖν 
Μαρσύαν χαὶ αὐλὸν ἐν Κελαιναῖς, τῶν πρότερον᾽ ἑνὶ χα- 
λάμῳ συριξόντων. Εὐφορίων δ᾽ ὃ ἐποποιὸς ἐν τῷ περὶ 
μελοποιιῶν τὴν μὲν μονοκάλαμον σύριγγα “Εὐμῆν᾽ εὑρε εἶν, 
ἐϊνὰς. δ᾽ ἱστορεῖν ΣΞεύϑην χαὶ “Ῥωνάχην τοὺς Μήδους, τὴν 

δὲ ἐρλοῥονλκκόν θόρον “Σειληνὸν, αρσύαν δὲ τὴν ᾿χηρόδετον. ᾿ 
"89. Ταῦτα ἔχεις παρ᾿ ἡμῶν τῶν ᾿4λεξανδρέων, Ουλ: 

" πιανὲ ὀνοιατοϑήρα, τῶν πε ἑρὺ τοὺς μοναύλους ἐσπούδα--: 

Τότων. οὐ γὰρ οἶδας ἱδτοροῦντα ἹΜενεκλέα τὸν Βαρκαῖον 
συγγραφέα, ἔτι τε ἴάνδρωνα ἐν τοῖς Χρονικοῖς τὸν ᾿4λεξαν- 
δρέα ὅτι “ἡλεξανδρεῖς εἰσιν οἱ παιδεύσαντες πάντας τοὺς 
“Ἕλληνας καὶ τοὺς βαρβάρους, , ἐχλειπούσης ἤδη τῆς ἐγχυ- 

κχλίου παιδείας διὰ τὰς γενομένας συνεχεῖς κινήσεις ἐν τοῖς 

κατὰ τοὺς ᾿Αλεξάνδρου διαδόχους χρόνοις. ἐγένετο οὖν 
ἀναγέωσις πάλιν παιδείας. ἁπάσης κατὰ τὸν ἕβδομον βα- 

οἰ σιλεύσαντα «Αἰγύπτου βασιλέα Πτολεμαῖον, τὸν κυρίως ὑπὸ 

τῶν “λεξανδρέων καλούμενον Κακεργέτην. οὗτος γὰρ πολ- 
λοὺς τῶν ᾿Αλεξανδρέων ἀποσφάξας, οὐχ ὀλίγους δὲ καὶ 

φυγαδεύσας τῶν χατὰ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐφηβησάντων, 
ἐποίησε πλήρεις τάς τε νήσους. χαὺ πόλεις ἀνδρῶν γραμ- 

τοῦ δὲ καλουμένου πανδούρου] τῆς πανδούρας Ὁ, προείρηται) Ῥ. 182 6. 
“Πρωταγορίδης] τ πὸ ἐν ΚΛ Ως Β. γιά. Ρ. 170 ἃ. ϑαλάσοης] 

ϑαλάττης Β. 

184 ἃ. πανδούραν πολυ) φηνν εἰσ, ἐν τ ϑαλώσσῃ] κατὰ 
ϑάλασσαν Ἐπιδίαί!β ». 1157, 52. Τυρρηνῶν) συρρηνῶν Ὁ, 
εὕρημα] εὕρεμα Ὁ. φησὶν εὑρεῖν μαρσύαν Ἀ. φησὶ μαρσύαν Οτηΐδ50 

εὑρεῖν ΒΡΥΨ. φησὶν εὗρε μαρούας 1.. σύριγγα δ᾽ εὗρε μαρούας ερῖ- 
(οπι|6 ἨΟΘΒΟΠΘΙΙ, Εὐφορίων) Ῥ. 85. μελοποιιῶν] μιἑλοποιῶν 

ΠΑ] οα ΠΡ 8. τὴν μὲν ΑΟ. μὲν οπι. ΡΥ]. ᾿Τήδους) Παιδοὺς 

βοῦν οἱ ρῇΉ. πὶ ἱπάϊορ. “ΖΣειληνὸν] Βουϑοραΐαν: Σιληνὸν. 
184 Ὁ. αἰγύπτου βασιλέα Β. Αοτδΐξ βασιλέα. 

184 ο: Κακεργέτην) κακεργάτην Β6, 
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ματιχῶν, φιλοσόφων; γεωμετρῶν, "μουσικῶν, ζωγράφων, 
παιδοτριβῶν τε χαὶ ἰατρῶν χαὶ ἄλλων πολλῶν τεχνιτῶν" 
οἵ διὰ τὸ πένεσθαι διδάσκοντες ἃ ἠπίσταντο πολλοὺς 

κατεσκεύασαν ἄνδρας ἐλλογίμους.. 
-84. ἜἜμελε δὲ τοῖς πάλαν πᾶσιν Ἕλλησι μουσικῆς " 

{ λῴμῳ, καὺ ἡ αὐλητικὴ περισπούδαστος ἢν. Χαμδιλέων 
γοῦν ὃ “Ἡρακλεώτης ἐν τῷ ἐπ φαφομένῳ 7Π]ροτρεπτιχῷ 

“Τακεδαιμονίους ὑφησὺ χαὶ Θηβαίους πάντας αὐλεῖν μανϑά- 

γειν, ᾿ΠΙρακλεώτας τε τοὺς ἐν τῷ Πόντῳ χαϑ' ἑαυτὸν ἔτι, 

᾿Α'ϑηναίων τε τοὺς ἐπιφανεστάτους Καλλίαν τε τὸν “1π-: 

πονίκου χαὶ Κριτίαν τὸν Καλλαίσχρου. Δοῦρις δ᾽ ἐν τῷ 
περὶ Εὐριπίδου καὶ ΞΞοφοκλέους ᾿Δλκιβιάδην φησὶ βἰῤάθ εἴν 

τὴν αὐλητικὴν οὐ παρὰ τοῦ τυχόντος, ἀλλὰ ᾿Προνόμου 

τοῦ μεγίστην ἐἰλαλ δ αὗλδς δόξαν. ᾿Δριστύξενος δὲ χαὶ ᾿ἔπα- 
ὁ μινώνδαν τὸν Θηβαῖον αὐλεῖν μαϑεῖν παρὰ ᾿Ολυμπιοδώρῳ 

ἡ ᾿Ορϑαγόρᾳ. χαὶ τῶν Πυϑαγορικῶν δὲ πολλοὶ τὴν. 
αὐλητιχὴν ἤσχησαν, ὡς Εὐφράνωρ τε χοὺ Ἀρχύτας φι- 

λόλαός τε ἄλλοι τε οὐκ ὀλίγοι. ὁ δ᾽ Εὐφράνωρ καὶ σύγε 
γρομμα περὶ αὐλῶν κατέλιπεν" ὁμοίως δὲ καὶ ὃ ᾿ἀρχύτας. 
ἐμφανγίξει δὲ χαὶ ὃ ᾿Αριστοφάνης ἐν τοῖς Δαιταλεῦσι τὴν 

περὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο σπουδὴν, ὅταν λέγῃ 
Ὅστις αὐλοῖς καὶ λύραισι κατατέτριμμαι χρώμενος, 
εἶτά μὲ σχάπτειν κελεύεις; 

[1 Ξ Φρύνιχορ ᾿Ερριάλτῃ 

Οὺ τουτονὶ μέντοι σὺ κιϑαρίζειν ποτὲ 
αὐλεῖν τ᾽ ἐδίδαξας; 

καὶ τὴν ἀ'ϑηνᾶν δέ φησιν ᾿Επίχαρμος ἐν Μούσαις ἐπαυ- 
λῆσαι τοῖς Διοσχόροις τὸν ἐνόπλιον. Ἴων δ᾽ ἐν Φοίνικι 
ἢ Καινεῖ ἀλέχτορα τὸν αὐλὸν χαλεῖ ἐν τούτοις ,᾿Επὶ δ᾽ 

184 6. τῶν πυϑαγοριαίων πολλοὶ τὴν Β. τὲ καὶ ᾿Αρχύτας --- 

Εἰφράνωρ δἀά. ΑΒΡΙ,. οπι. Ψ. εὐφράώνωρ τε καὶ ἀρχύτας οἱ πυ-- 
᾿ς ϑαγαρικοὶ, οὗ χαὶ συγγράμματα περὶ αὐλῶν κατέλιπον (. φιλόλαος 

Ὁ ΡΙ. φιλολίλαιος Α. φιλόλίλαιος Β, ὃ ἀριστοφάνης ΛΒ. ὃ οπι. 
ΡΥΙ,. Ατγιβέορμαπίβ δὲ ΡΒ γυ πίοι σοῦβαβ οπι. Ὁ, ΤῊΡῚ ὅστις 

᾿ς δ᾽ αὐτὴν αὐλοῖς. αὐτὴν ἀοίον!ε Οαδαῦθοπιιβ, δ᾽ Βυπποικίιϑ. λύ- 
ραιον) 1 ῖθτὶ λύραις. ' 

184 ἔ, ἐφιάλτῃ ΑΒ. ἐν ἐφιάλτῃ ΡΥῚΊ,. τ ἐδίδαξας Ψ1,. τε δι- 
ος δάξας ΑΒΡ, διοσκόροις Α. διοσχούροις ΡΥ Τ,. ἐπὸ δ᾽ ΑΒΡΥ. ἐπὴδ᾽ 1.. 
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αὐλὸς ἀλέκτωρ «““ύδιον ὕμνον ᾿“Ἰχαιῶν. “ ἐν δὲ Φρουροῖ 
188 τὸν ἀλεχερυόνα ἰδαῖον εἴρηκε, σύριγγα διὰ τούτων προς 

ϑεῖ δέ τοῦ σῦριγξ Ἰ᾿Ιδαῖος ἀλέκτωρ.“ « "ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ 

Φοίνικι ὃ αὐτὸς Ἴων “φησὶν Ἢ ΘΝ ἄγων βαρὺν αὐλὸν 
τρέχοντι ῥυϑμῷ." ᾿οἴτω λέγων τῷ Φρυγίῳ. βαρὺς γὰρ 
οὗτος" παρ᾽ Ὁ καὶ τὸ χέρας αὐτῷ μοι δόκεθνσθῳ ἀγναλο- ἢ 
γοῦν τῷ τῶν σαλπίγγων χώδωνι. 
; ᾿Ἐπὶ τούτοις τέλος ἐχέτω. κιὰ ἥδε ἡ βίβιος, ἐπαῖρε 
Τιμόκρατες, ἱκανὸν δα μῆκος.. νὰ ' 

Ἐπ δ᾽ δδργναρ «Δύδιος δοιννοῖρη,. ἣν ΜΞ 

ὦ. .188 ἃ: Προϑεῖη͵ προσϑεῖ Β.. δ αὐτὸς (ων) καὶ ῥυϑμὸν τρέῃ 

χρΡ δ, τὸν φρύγιον καλεῖ" καὶ βαρὺν αὐλὸν τὸν φρύγχιον, βαρὺς γὰρ οὗ- 

τὸς τῷ ὄντι, πάρ ὃ καὶ τὸ κέρας αὐτῷ προσάπτουσιν, ἄναλογοῦν τῷ 
Τῶν σαλπίγγων κώδωνι Ὁ. τρέχοντι)] τρέχοντα Β : αυᾶδπὶ βογέρίαηε 

Ἰδειίοποπε ἀϊοῖς Οαϑδι θΟΠπι5. ᾿Εχτύπουν ἄγων βαρὺν | αὐλὸν, τρέ-: 
χοντα ῥυϑμόν Βεοπεοίαβ. ἴῃ ορίβέ, δὰ ΜΠΙΠίαΩ Ρ. 85. (498. εἀ, τἰμ8) 

βίβλος] βύβλος Ρ.. 



"Ἢ 

ΤΟ, ως ᾿ « τὰ ἢ ) 
86 .«41λλ᾽ ἐπεὶ πολὺς οὕτως λόγος συμποσίων προδιήντλη- 

ται, ὠ Τιμόκρατες, ἐν τοῖς πρὸ τούτων, παρελίπομε ἐν δὲ 
αὐτῶν τὰ χρησμιώτατα χαὶ οὐ βαροῦντα τὴν Ψυχὴν, ὠφε- 

λουντὰ δὲ καὶ τρέφοντα κατὰ πανδαισίαν, ἅπερ ὃ ϑεῖος 

“Ὅμηρος παρεισήγαγε; μνημονεύσω. καὶ τὰ περὶ τούτων 
λεχϑέντα ὑπὸ τοῦ πάντ᾽ ἀρίστου ]ασουρίου. ἡμεῖς γὰρ 
κατὰ τὸν χαλὸν “1γάϑωνα 

Τὸ μὲν. πάρεργον ἔργον. ὡς ποιούμεϑα, 

τὸ δ᾽ ἔργον ὡς πάρεργον ἐχπονούμεϑα. 
φησὶ δ᾽ οὖν ὁ ποιητὴς περὶ τοῦ Μενελάου τὸν λόγον 
ποιούμενος ᾿ 

Τὸν δ᾽ εὗρον δαινύντα γάμον : πολλοῖσιν ἔτῃσιν 
υἱέος ηδὲ ϑυγατρὸς ἀμύμονος ᾧ ἐνὶ οἴκῳ. 

ὡς νενόμισται ἄγειν συμπόσια περὶ τοὶς γάμους, τῶν 
τὲ γαμηλίων ϑεῶν ἕνεχα καὶ τῆς οἱονεὶ μαρτυρίας. τὸ 
δὲ πρὸς τοὺς ξένους συμπόσιον ὃ τῆς Αυχίας βασιλεὺς δι- 

δάσχει οἷον εἶναι δεῖ, τὸν Βελλεροφόντην μεγαλοπρεπῶς 
δεξάμενος, 

᾿Εννῆμαρ ξείγισσε χαὶ ἐννέα βοῦς ἱέρευσε. . 
2, 4οχεῖ γὰρ ἔχειν. πρὸς φιλίαν τι ὁ οἶνος ἕλκυστι- 

χὸν, παραΐϑε ἑρμαίνων τὴν Ψυχὴν καὶ διαχέων. διόπερ οὐδὲ 

πρότερον ἠρώτων οἵτινες εἰεν, ἀλλ᾽ ὕστερον, ὡς τὴν ξενίαν 
αὑτὴν τιμῶντες, ἀλλ᾽ οὐ τοὺς ἐν μέρει χαὶ καϑ'΄ ἕκαστον 

ἡμῶν. τῶν δὲ νῦν δείπνων προνοοῦντες οἱ νομοϑέται τά 

185 ἃ. πάντ᾽ ἀρίστου Β. πάντα ἀρίστου ῬΥΤ.. ποιούμεθα --- 
ἐχπονούμεθϑα)] ἡγούμενον .---- ἐχπονούμενον ΟἹ πιθη5 ΑΙοχ. ϑέγοπιδέ, Υ, 
Ρ. 793. Ῥοίε. 

180 Ρ. ὃ ποιητὴς] Οάν55. δ, 3. δαινύντα ῬΥ͂, δαίνυντα 1,. 
πολίοῖσιν ἔτησιν ἘΒ. 

18 ς. ᾿Εννῆμαρ)] Πια44. ζ, 174, φιλίαν») φιλοσοφίαν Ὁ εἐ 

δριΐοσηο ΕΟ ΟΠ 6111. ἑλχκυστικὸν] ΠΆΡΕ Ρ, τὴν ψυχὴν] 

τὴν ὁπι. Β. 

ΑὙΗΕΝΑΕΤΙΒ, ἴν 926 
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τε φυλετιχὰ δεῖπνα καὶ τὰ δημοτιχὰ προσέταξαν, ἔτι δὲ 
τοὺς ϑιάσους χαὶ τὰ φρατρικὰ, χαὶ πάλιν ὀργεωνιχὰ χα- 

180 λούμενα. ἱπολλῶν γοῦν εἰσι φιλοσόφων ἐν ἄστει σύνοδοι, 
τῶν μὲν Διογενιστῶν, τῶν δὲ ᾿Αντιπατριστῶν λεγομένων, 

τῶν δὲ Παναιτιαστῶν. κατέλιπε δὲ καὶ Θεόφραστος εἰς τὴν 
᾿ τοιαύτην σύνοδον χρήματα, μὰ Δί᾽ οὐχ ἵν᾽ ἀχολασταί- 
γωσι συνιόντες, ἀλλ᾽ ἵνα τοὺς χατὰ τὸ συμπόσιον λόγους 

σωφρόνως καὶ πεπαιδευμένως διεξάγωσι, ᾿συνεδείπνουν δ᾽ 
ὁσημέραι οἱ περὶ πρύτανιν σώφρονα χαὶ σωτήρια τῶν 
πόλεων σύνδειπνα. πρὸς γοῦν τοιοῦτο συμπόσιόν φησιν ὃ 
Δημοσϑέ ἕνης ἀνενηνέχϑ' αὖ τὴν ̓ Ελατείας κατάληψιν" » ̓σπέρα 

μὲν γὰρ ἦν, ἧχε δὲ ἀγγέλλων τὶς ὡς τοὺς πρυτάνεις ὡς 

᾿Ελάτεια χατείληπται.“ καὶ τοῖς φιλοσόφοις δὲ ἐπιμελὲς ἣν ᾿ 

συνάγουσι τοὺς νέους μετ᾽ αὑτῶν “πρός τινα τεταγμένον 

ψόμον εὐωχεῖσθαι. τοῦ γοῦν Ξενοχράτους ἐν “Ἰκαδημίᾳ καὶ 
πάλιν “Πριστοτέλους συμποτιχοί τινὲς ἦσαν νόμοι. τὰ δ᾽ 
ἐν Σπάρτῃ φειδίτια καὶ παρὰ τοῖς Κρησὶν ἀνδρεῖα μετὰ 
πάσης ἐπιμελείας αἱ πόλεις συνῆγον. διὸ καί τις οὐ χαχῶς ἔφη 

Οὐ χρὴ συμποσίοιο φίλους ἀπέχεσθαι ἑταίρους 
᾿ δηρόν" ἀνάμνησις δὲ πέλει χαριεστάτη αὕτη. 
᾿ΑἈντίγχτατρος δ᾽ ὃ φιλόσοφος συμπόσιόν ποτὲ συνάγων συν- 
ἔταξε τοῖς ἐρχομένοις ὡς περὶ σοφισμάτων ἐροῦσιν. ᾽4ρ- 
κεσίλαον δέ φασιν εἰς συμπόσιον παραχληϑέντα χαὶ συγ- 
καταχλιϑέγτα ἑνὶ τῶν βορῶς ἐσθιόντων, αὐτὸν δὲ μηδενὸς 

ἅπολ αὖσαι δυνάμενον, ἐπεί τις αὐτῷ τῶν παρόντων ἐξέ- 
τεινξ, τράναι 

ἧ- 

φυλετιχὰ ὍΤ,. φιλετικὰ ΒΥ, πάλιν οτι. Β. καλούμενα Β, 1,6- 
δοθαΐυν λεγόμενα. 

180 ἃ. τπϑεύν τῶν δὲ δυλονιοξιϑν οι. Β, παναν- 
τιστῶν Ὁ. ἵν Β. ἵνα ΡΥΨΠ. τοὺς κατὰ τὸ συμπόσιον λόγους 

Ο οἱ ορίέοπιθ Ἡω θέ ΠΟ, τὸν κατὰ τοῦ συμποσίου λόγον Β, τὰ κατὰ 
τοῦ συμποσίου λόγου (λόγον ΔἈΡ) ΡΠ. τοιοῦτο. ἴ.., τοιοῦτον ΡΚΥ͂. 

τὸ τοιοῦτο Ο. Ζημοσϑένης)] θ6. οοτοπᾶ Ρ, 284. γὰρ. ἢν] 

ἣν οπι. ΒΡ. 

186 ". Ξενοχράτους) ΨΙά. 1. Ρ. 3 [, φειδίτια ΒΟΡ, φιδέτεια 
Δ. φειδίτεια Ὑ1.. παρὰ τοῖς Κρησὶν ἀνδρεῖα) Γ΄. Ρ. 14.3 Ὁ. 

Οὐ χρὴ] Ῥοεΐδθ γϑυβιιβ ὁπ}. Ὁ. συμποοίοιο (αδδαθομι5. συμπο- 
σίοιον ΡΥΤ,. Ν 

186 ο. Τιοσὰπι ἀθ ΑΥοθβῖαο ἱπῆνα ἰηΐεσε Ὁ Ρ. 108 ο. " δὲ φι- 
σι»] δὲ φησὶν Β. συγκαταπληϑέντα Β, αὐτῷ] αὐτὸν (, 
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τὺ σου γένοιτο, Τηλέφῳ δ᾽ ἀγὼ νοῶ" ' 
ἔτυχε δ᾽ ὁ κατοψοιραγῶν, Ἵήλεφος καλούμενος. ὃ δὲ Ζή- 

ἃ γων, ἐπεί τις τῶν παρόντων οψοφάγων ἀπέσυρεν ἅμα 
τῷ παρατεϑῆναι τὸ ἐπάνω τοῦ ἰχϑύος, στρέψας χαὶ αὐ- 

τὸς τὸν ἰχϑὺν ἀπέσυρεν ἐπιλέγων 
᾿Ινὼ δὲ τἀπὶ ϑατερ᾽ ἐξε εἰργάζετο. 

-Ξωχράτης δ᾽ ἰδών τινο; ἀμέτρως τῇ ἐποψησει χρώμενον, 

Ἃ παρόντες, ἔφη, τίς ὑμῶν τῷ μὲν ἄρτῳ ὡς ὄψῳ χρῆται, 

τῷ δ᾽ ὄψῳ ὡς ἄρτῳ; 

ἘΠ “Ἡμεῖς δὲ νῦν περὺ τῶν ᾿θμηρικῶν συμποσίων λέ- 

ἕξομεν. ἀφορίζει γὰρ αὐτῶν ὁ ποιητὴς χρόνους, πρόσωπα, 

ε αἰτίας. τοῦτο δὲ ὀρϑῶς ἀπεμάξατο ὃ Ξενοφῶν χαὶ Πλά- 

τῶν, οἵ χατ᾿ ἀρχὰς τῶν συγγραμμάτων ἐκτίϑενται τὴν 
αἰτίαν τοῦ συμποσίου καὶ τίνες οἱ παρόντες. ᾿ἐπίχουρος 

δὲ οὐ τόπον, οὐ χρόνον ἀφορίζει, οὐ προλέγει οὐδέν. δεῖ 

οὖν μαντεύσασθαι πῶς ποτ᾽ ἄνϑρωπος ἐξαπίνης ἕγων χύ- 

λικα προβάλλει ζητήματα καϑιάπερ ἐν διατριβῇ λέγων. 

“Ιριστοτέλης δὲ ἄλουτον καὶ χονιορτοῦ ἥκειν πλήρη τινὰ 

ἐπὶ τὸ συμπόσιον ἀπρεπὲς εἶναι φησίν. ἐ πειϑ ὁ μὲν “Ὅμη- 

ἔρος ἐχδιδάσχει τίνας κλητέον, εἰπὼν ὡς τοὺς ἀρίστους 18’ 

καὶ ἐντίμους χρὴ καλεῖν" ι 
«Κίλλησχεν δὲ γέροντας ἀριστῆας Τ]ανὰ γαιῶν. 

οὐχ ὃν τρόπον Ἡσίοδος" οὗτος γὰρ ἀξιοῖ καὶ τοὺς γεί- 

"τογας" Ἧς 

, Μάλιστα χαλεῖν ὅστις σέϑεν ἐγγύϑι ναίει. 

φάναι] δουθοθαΐξαν φᾶναι. ἔφη Ὁ ογδίίοπθ δ] ον οοηδέγαορέα.. 
ῤ σοι] ἘπτιρΙ 415. οχ Ἴ Ιορθο νοῦβαδ: υἱὰθ Αγ βέορἢ, ΔΟΒΑΙΠ, Υ, 

. 446. υδὲὶ βΒουιρέαπι εὐδαιμονοίης. Τηλέφῳ δ᾽ ἁγὼ φρονῶ. εἴ ἴῃ 56Π0- 
111 χαλῶς ἔχοιμι, Τηλέφῳ δ᾽ ἀγὼ φρονῶ. ἃ ᾿γὼ νοῶ Α(Π1ω8. 

ἄχονοω Β. ἀγωνοῶ Ῥ. ἀγωνιῶ Υ. 
180 4. Ζήνων] Βίων ΨΕΠ], Ρ. 844 ἃ. ὀψοφάγων}) ὀψοφαγῶν Ῥ, 
᾿Ινὼ] ἙΞατὶρΙ 418 Βάρο. γουϑι5. 1127. ὑμῶν) ἡμῶν Ρ, 

180 6. ὃ Ξενοφῶν] ὃ οἱ. [.. συγγραμμάτων Β'. ξυγγραμμάτων 

ΡΥ], λέγων. ἀριστοτέλης δὲ ἄλ. Α. λέγων ἀριστοτέλης, ἀλ. ΡΎΤΩς 

η Ο Βᾶβο ομἰββᾶ. ᾿Αριστοτέλης) Ψψιά6 ἴπῆνὰ Ρ, 178 ἢ, αμᾶρ 
γϑυθὰ ἀπρεπὲς εἶναι, ἴῃ ΗΠ }18. ΟὨΪ588 , Ἰηδθγθμάα 6586 γαῖ αϑδὰ- 

Ῥθοπιῖι5. 
180 Γ, Διμλησχεν) Πιαᾷ, βῥ, 404. χέκληκεν Ῥ, Παναχαιῶν) 

ἀχαιῶν Β. τε ἀχαιῶν Ῥ, οὗτος) Ἔργ. ν. 941. χαὶ ὁπ, (Ὁ. 

00" 
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τοῦτο γὰρ ὡς ἀληϑῶς. “Βοιωτικῆς ἔστιν ἀναισϑησίας 
συμπόσιον καὶ τῇ ἐμσμα ῥωδεανσι, τῶν παροιμιῶν ῥῷ 
μόττον ὸ 

87 Τηλοῦ, οὐδω γαίοντες οὐχ εἰσὶν φίλαι Ν 

πῶς γὰρ οὐχ ἄλογον τόπῳ τὴν φιλίαν καὶ οὐ τρόπῳ Ὄ 
γεσίαι; τοιγαροῦν παρ᾿ “θμήρῳ μετὰ τὸ πιεῖν 

Τοῖς δ᾽ ὁ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο ὐὐὰ 
πειρὰ δὲ τοῖς οὐ τὰ σώφρονα συμπόσια συνάγουσι 

Τοῖς δ᾽ ὁ κόλαξ πάμιπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῶκον. 
ἔτι δὲ ὁ μὲν Ὅμηρος ἡλιχίαις εἰσάγει διαφέροντας χαὶ ταῖς 
προαιρέσεσι τοὺς χεχλημένους, Νέστορα καὶ «Αἴαντα καὶ 

ν Ὀδυσσέα, τὸ μὲν χαϑόλου σύμπαντας τῆς ἀρετῆς ἀγτε- 

χομένους, εἴδει δὲ διαφόροις ὁδοῖς, ὡρμηκότας ἐπ αὐτήν. 
ὁ δ᾽ ᾿Επίχουρος ἅπαντας εἰσήγαγε προφήτας ἀτόμων, χαὺ 
ταῦτ ἔχων παραδείγματω τήν τὲ τοῦ ποιητοῦ τῶν 'συμ- 
ποσίων ποικιλίαν χαὶ τὴν Πλατωνός τε καὶ “Ξενοςρῶντος 

χάριν. ὧν ὃ μὲν Ἡλάτων τὸν μὲν ᾿Ερυξίμαχον ἰατρὸν, 
τὸν ὃ “ριστοφανὴ ποιητὴν, ἄλλον δ᾽ ἀπ᾿ ἀλλῆς προαι- 

᾿ρθέσεως σπουδάζοντας εἰσήγαγε, Ξενοφῶν δὲ καί τινας 

ἰδιώτας συναγέμιξε, πολλῷ τοίνυν χάλλιον Ὅμηρος ἐποίησε 

χαὶ διάφορα παρατιϑέμενος συμπόσια. πᾶν γὰρ ἐξ ἀντι- 
παραβολῆς ὁρᾶται “μᾶλλον. ἔστι γὰρ αὐτῷ τὸ μὲν τῶν μνη- 

στήρων οἷον ἂν γένοιτο ψεανίσχων μὔϑιεις καὶ ἔρωσιν ἀνα- 
κειμένων, τὸ δὲ τῶν Φαιάκων εὐσταϑέστερον. μὲν τούτων, 
φιλήδονον δέ, τούτοις δ᾽ ἀντέϑηκε τὰ μὲν ἐπὶ στρατιᾶς, 
τὰ δὲ πολιτιχώτερον τελούμενα σωφρόγως. χαὺ πάλιν αὖ 

»α Ὁ "1 

ἰτὰ 

«Βοιωτικῆς ἸΔΟΟΡ 518 Ρ. 117, βρωτιχῆς ῬΨΤ,. ἀροτικῆς Ὁ ἄπορα Ρυπ- 

ΟὔἿ5. ΒΌΡΘΓΠΘ Δρροβιεῖβ δέ δρίζοπιθ ΕΟ βο 6111. 

187 ἃ. ἄλογον] ἄτοπον Ὁ. πιεῖν ποιεῖν Ὁ. Τοῖς δ᾽ δ᾽. 
γέρων) 1ἰϊαᾷ, ἡ, 324. , » 

187 ἡ. εἴδει ΒΟ. ἤδεν Α. ἤδη. ΡΥΊ,. ἐπ᾿ εἰς Ο. ἀπ᾽ 

ἄλλης ἐπ᾽ ἄλλης Β. προαιρέσεως σπουδάζοντας) Ψιά6 δά 182 ο. 
ΒΌΡΓΑ Ρ. 394. 

177 Ὁ. πᾶν Ῥογβοπϑ. Τιθβοθοίατ πόλιν. ῬΓΟΙΘΡΌπι. πὶ Ἀρμέμοπ. 
ἴπ ΑΙάϊ ἈΠ οέοῦθυ5. γ0}. ΠΡ. 7 α, 37. αὖ Ῥούβοπο ἱπαϊοαία, πέφυκε 

γὰρ τὰ πράγματα τῇ πυαραϑέοει τῶν ἐναντίων ἐκδηλότερα φαίνεσθαι, ὡς 

τὸ φῶς τῇ τοῦ σχότους παραβολῇ. τὸ μὲν τῶν --- φιλήδονον δέ) 

Ἐπιβίδίῃσι5 Ρ. 1418, 18. 
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διεῖλε τὰ μὲν δημιοϑοινίαν ἔχοντα, τὰ δ᾽ οἰχείων σύνο- 
δον. “Ἐπίκουρος δὲ συμπόσιον φιλοσόφων μόνον πεποίηται. 

ς “π ᾿Εδίδαξε δ᾽ Ὅμηρος χαὶ οἷς οὐ δεῖ χαλεῖν, αλλ᾽ 
αὐτομάτους ἰέναι πρεπόντως, ἐξι ἑνὸς τῶν λων δει- 
χγνὺς τὴν τῶν ὁμοίων παρουσίαν 

ΑΑἈὐτόματος. δέ οἱ ηλθϑε βοὴν ἀγαϑὸς, “Μενέλαος. 
δῆλον γὰρ ὡς οὔτε ἀδελφὸν οὔτε γονέας οὔτε γυναῖχα χλη- 

τέον οὔτ᾽ εἴ τις ἰσοτίμως τινὰς τούτοις ἄγει" καὶ γὰρ ἂν 
ψυχρὸν εἴ) καὶ ἄφιλον. καίτοι τινὲς. ἀφ ώ προσέγραψαν 
τὴν αἰτίαν προστιϑέντες 

ἬΠιδεε γὰρ κατὰ ϑυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο, 
ὥσπερ δέον ὃν εἰπεῖν αἰτίαν δι᾿ ἣν ἀδελφὸς αὐτόματος ἂν 

ἃ ἥκοι πρὸς δεῖπνον ὰ πιϑανῆς τῆς αἰτίας ἀποδιδομένης. 

᾿ Πότερον. γὰρ, φησὶν Ἦ ὡς οὐχ ἤδει τὸν ἀδελφὸν ἑ ἑστιῶντα; 

χαὶ πῶς οὐ γελοῖον, ὁπότε περι(ραγὴς ην ἢ. βουϑυσία καὶ 
πᾶσι γνώριμος; πῶς δ᾽ ἂν ηλϑεν, εἰ μὴ ἤδει; ἢ γὴ “Ζίαᾳ 

περισπώμεγον, φησὶν, αὐτὸν εἰδὼς συγνεγνωμόνει τῷ μὴ 
κεχληκέναι χαὶ συμπεριφερόμενος ἤλϑεν αὐτόματος; “ ὥσπερ 

ὃ φήσας ἄκλητον ἥχειν, ἵνα μὴ ΡΟΝκΕ ὑποβλέπωσιν ἀλ- 

λήλους ὃ μὲν αἰδούμενος. ὁ δὲ μεμφόμενος. ἀλλὰ γελοῖον 
εῆν ἐπιλαϑέσϑαι τὸν “Ἱγαμέμνονα, τοῦ αδελφοῦ; χαὶ ταῦτα 

δι᾿ ἐχεῖνον οὐ μόνον εἰς τὸ παρὸν ϑύοντα, ἀλλὰ καὶ τὸν 
πόλεμον ἀναδεδεγμένον χαὶ χεχληχότα τοὺς μήτε γένει 
προσήχοντας μήτε πατρίδι προσῳχειωμένους. “1Φηνοκ"λῆς 
δ᾽ ὃ Κυζικηνὸς μᾶλλον ᾿“ριστάρχου χαταχούων τῶν ᾿Θμη:- 
ρικῶν ἐπῶν εὐπαιδευτότερον ἡμῖν φησι τοῦτον “Ὅμηρον χα- 

ταλιπεῖν) ὡς τῆς ἀνάγχης ὁ ἹΜενέλεως οἰχειοτέρως ἔχειν. 
᾿ 

177 6. πρεπόντως δοροδοὶέ οχ ΑΒ. ἐξ ξνὸς τῶν] ἕξ. ἕν ὀοτῶν Β. 

«Αὐτόματος] 1Π|4. β, 408. ἄγει Ὁ οὐ Ἰὐυιδίδολιιβ Ρ. 247 
11. ἄγου ῬΥΊ.. δέον ὃν ΒΟ. ΑΡοῖδΐὲ ὃν. ὥσπερ δέον ὃν χαὶ αἰτίαν 

εἰπεῖν ΕαδίατπιΒ Ρ. 247, 13. αἰτίαν ἀα4. ΒΟΙ,. ον. ΡΥ, 

177 ἃ. ἣ βουϑυσία ΑΒ. ἡ οπι. Ψ|,. 5ιροσπο ἀἀβουρίυ ἴθ Ρ. 

εἰ μὴ] εἴ μη Β. αὐτὸν εἰδὼς] αὐτόν. εἰ δ᾽ ὡς Ῥ. κεκληκέναν 

καὶ] καὶ ὁπ). ΑΒΡ. ὥσπερ δὴ ὡσπερεὺ (ἀΒΔΌΒΟΙΙ8. 

177 6. οὐ μόνον ὁο;ν. Β. ἥτε γένει] μὴ γένει Ῥ, τε ἴῃ Π181- ἐ μπὲ 7 μὴ γ ᾽ 
δ᾽ῖπθ ἃἀβουιρίο, προσῳκειωμένους) συνῳχειουμένους Ῥ. τοῦτον 
Α. τὸν ῬΥΤ,. Ῥοβέὲ ἥενέλεως αἸ᾽α4π|α Θχο 556. νἀ θπέιμ". Ζημή- 
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Δημήτριος δ᾽ ὃ Φαληρεὺς ἐπαρίστερον. τὴν τοῦ ̓στίχου. πα- 
ἢ ράληψιν ἐπειστὼν καὶ τῆς ποιήσεως ἀλλότριον. τοῦ 

Ἤιδεε γὰρ χατὰ ϑυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο, 
βικρολο) ταν ἐμβάλλει τοῖς. ἤϑεσιν. » Οἴμαι. ΩΝ “φησὶν, 
ἕκαστον τῶν χαριέντων ἀνϑρώπων. ἔχειν χαὶ οἰχεῖον καὶ 

18 φίλον, πρὸς ὃν ἂν ἔλθοι ϑυσίας οὔσης τὸν καλοῦντα μὴ 
περιμείνας. ὟΝ 

5. Πλάτων δ᾽ ἐν τῷ Συμποσίῳ περὶ τῶν αὐτῶν 
λέγει οὕτως ,; Ἵνα καὶ τὴν παροιμίαν ; φησὶ, διαφϑείρωμεν 
μεταβάλ λοντες, ὡς ἄρα χαὶ ἀγαϑῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασιν αὖ- 

τόματοι ἀγαϑοί. ΞΕ μὲν γὰρ χινδυνεύει οὐ μόνον 
διαρϑεῖραι, ἀλλὰ καὶ ὑβρίσαι εἰς αὐτήν" ποιήσας γὰρ τὸν 
᾿Δγαμέμνονα ἀγαϑὸν τὰ πολεμιχὰ, τὸν Μενέλαον δὲ μαλ- 
ϑαχὸν αἰχμητὴν, ϑυσίαν ποιουμένου τοῦ “᾿γαμέμνονος 
ἄκλητον ἐποίησεν ἐλϑόντα τὸν χείρονα, ἐπὶ τὴν τοῦ ἀμεί- 
γονος δίαιταν. “ Βακχυλίδης δὲ περὶ ἩΗρακλέους "ρος, ὡς 
ἦλϑεν ἐπὶ τὸν τοῦ Κηῦχος οἶχόν φησιν 

Ἴξστη δ᾽ ἐπὶ λάϊνον οὐδὸν, 
τοὶ 'δὲ ϑοίνας ἔντυον, ὧδέ τ᾽ ἔφα" 
«Αὐτόματοι δ᾽ ἀγαϑῶν 
δαῖτας εἐὐόχϑους ἐπέρχονται δίκαιοι 
φῶτες. ᾿ 

αἱ δὲ παροιμίαι ἡ μέν φησιν 
«Αὐτόματοι δ᾽ ἀγαϑοὶ ἀγαϑῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασιν. 

σ' 

ἢ δὲ 

τρίιος δ᾽ } καὶ δημήτριος δὲ Ὁ. δ᾽ ὁ] δ᾽ υπι. Β. στίχουἹ 

στοίχου Β, ἐπειπὼν] ὑπειπὼν ῬοΌταριβ πα Αἀά, δᾶ Αυιβίοριᾶ- 

πῖοα Ρ. (111). καὶ τῆς --- ὡς ἐπονεῖτο ὁπ. Ὁ. 

177 ἴ. τοῦ] τὸν ΑΒΡ, ἂν ἔλθοι) ἂν οπι. Ῥ, 

178 ἃ. μὴ περιμείνας] μὴ οὁπι. ΒΡ. Συμποσίῳ)] Ῥ. 174 Ῥ. 
πολεμικὰ] Τιορορδΐέαν πολέμια, ΟΟΥΡΟΧΙ χ Ῥ]δίομθ. μαλϑαχὸν 

Α. μαλακὸν ῬΨΠ.. 

178 ν». ΒΔοον 415 Ἰοσαπὰ ὁπ. Ο. περὺ Πρακλέους λέγων ὡς 
ἦλθεν ἐπὶ τὸν τοῦ Κήϊκος οἷχόν φησιν ϑομννγοῖθ, περὶ τοῦ κήϊκος λέ- 

γων, ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τοῦ κήῦκος οἶκον, φησὶν Ἀ. περὶ τοῦ κήῦκος οὔ- 

κου (οἶκον ΒΡῚ φηοὶν ΡΥΤ,, Ψ. 1. ἼἜστη) ἴπῖτηο ἔβστα. ἔστι Β. 

. . ἔντυον Ναιιδ Ρ. 51. ἔντυνον Ὑ1ω. εὔτονον Β. ἔφα Ναὺθ ρΡ. 

52. ἔφασ᾽ ῬΥ͂Ὶ,. ἔφασκ᾽ δέορμαπιιβ ἴπ Τυγτῖο, ἔτάρπι. ἢ. 20ύ. 

Υ, 3. δ᾽ ἀοΙενῖε Νϑαθ ρν. δ]. 
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«Αὐτόματοι ἀγαϑοὶ δειλῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασιν... 
οὐ δεόντως γοῦν Πλάτων τὸν Μενέλεων ἐνόμισεν εἶναι δει- 

᾿ο λὸν, ὃν ἀρηίφιλον “Ὅμηρος λέγει καὶ μόνον ὑπὲρ Πατρό- 
χλου ἀριστεύσαντα, καὶ τῷ ἽἝχτορι πρὸ πάντων πρόϑυ- 
μον. “μονομαχεῖν » καίπερ ὄντα τῇ ῥώμῃ καταδεέστερον, ἐφ΄, 
οὐ. μόνου τῶν στρατευσαμένων εἴρηκεν ' 

Εν. δ᾽ αὐτὸς κίεν σι προϑυμίῃσι πεποιϑώς.. 

εἰ δὲ ὃ ἐχϑρὸς! ὃ ̓ βλασφημῶν αὐτὸν εἴρηκε μαλϑακὸν αἰχμη- 
τὴν. καὶ. διὰ τοῦτο Πλάτων τῷ ὄντι μαλϑακὸν αὐτὸν ὑπο- 

λαμβάνει, οὐκ ἂν φϑάνοι χαὶ τὸν ““γαμέμνονα τιϑεὶς ἕν 
. τοῖς φαύλοις » ὃν αὐτός φησιν εἶναι ἀγαϑὸν, εἴπερ εἰς αὖ- 

ἃ τὸν εἴρηται τοῦτο τὸ ἔπος 

ἰνοβαρὲς, χυνὸς ὄμματ᾽ ἔχων, χραδίην δ᾽ ἐλάφοιο. 
οὐ γὰρ εἴ τι λέγεται παρ᾽ “Ὁμήρῳ, τοῦϑ᾽ “Ὅμηρος λέγει. 
πῶς γὰρ ἂν εἴη μαλϑακὸς Μενέλαός, ὁ τὸν ἽἝχτορα. μό- 
γος. ἀπείρξας τοῦ Ἰ]ατρόκλου καὶ Εὔφορβον ἀποχτείνας 

τε χαὶ σκυλεύσας ἐν μέσοις τοῖς Τρωσί; τὸ δὲ μηδὲ τὸν 

ὁ στίχον ὃν ἡτιᾶτο τελείως κατανοῆσαι ἄτοπον, δι᾿ οὗ βοὴν 
ἀγαϑὸς Μενέλαος λέγεται. τοῖς γὰρ ἀνδρειοτάτοις Ὅμηρος 
εἴωϑεν ἐπιφωνεῖν, καλούντων τῶν παλαιῶν τὸν πόλεμον 
βοήν. 

θ. Πάντα ἄ; ὧν ἀκριβὴς Ὅμηρος, καὶ τὸ μικρὸν τοῦτο 
οὐ παρέλιπε, τὸ δεῖν ϑεραπεύσαντα τὸ σωμάτιον χαὺ λου- 
σάμενον ἐέναι πρὸς τὸ δεῖπνον. ἐπὶ. γοῦν τοῦ ᾿Οδυσσέως 
δίπε πρὸ τῆς παρὰ Φαίαξι ϑοίνης 

μαὐτόδιον δ᾽ ἄρα μιν ταμίη λούσασϑαι ἄνωγεν. 

ς 

μενέλεων ΑΒΡΨ. μενέλαων 158511.: ἀπᾶς Ἅϊενελαον ΙΓ, οἱ δοινοῖρῃ, 

οαϊίο. 

1 718 (Ο. ἀριστεύσαντα] 1Π184, ταρβοᾶ. ρ, μονομαχεῖν ΕΙ, οἱ 

8511. μονομαχεῖ ΡΥ (5. χωρεῖ ἱπίτα Ρ. 179 84). Νἱα. 1π|Δ4, ἡ, 94. 

εἴρηκεν} 1114, β, 888. ἐχθρὸς] αἰσχρὸς Ὁ. ἐχϑρὸς ὃ 
ΔΒΡ. ὃ οπι. ].. μαλϑακὸν αἰχμητὴν] 11144. ρ,, 588. 

178 ἁ. τοῦτο τὸ ἔπος ὕΠ,. τοῦτο ἔπος Υ. Οἰνοβορὲς] Ηϊδά. 
αν ίδῶιδ. ἃ κραδίην δ᾽} νἠημνεμ «᾿ Β. ἜδραροΥ ἀποχτείνας} 
11. ορ, 9. 

178 6, ἔπειτ᾽ οὖν ΒΡ, ἐπεί τ᾽ οὖν Ψ. ἐπί τ΄ οὖν 1, οἐ οογτοοίαϑβ 
Ρ, Επιοπάδίιπι ὁχ ΟἍὅ ἴμ ατιὺ 5ῖο βουρέι. ὀδυοσέα γοῦν παρὰ φαίαξυ 

πρὸ τῆς ϑοίνης ἢ ταμίη λούει. ««ὐτόδιον] Οαν55. ὃ, 449. 
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ὃ οἷ; 4... ἢ ἐπὲ δὲ τῶν περὶ Τηλέμαχον. “ΩΝ 

ἜἜς δ᾽ ἀσαμίνϑους βάντες, ἐβξέστας Ἀρχλδον.. Ὁ ἐν 
- ἀπρεπὲς γὰρ ἣν, φησὶν. “Ἀριστοτέλης, μ ἥκειν εἰς τὸ συμπό- . 

σιον. σὺν ἱδρῶτι, πολλῷ χαὶ κονιορτῷ.. δεῖ γὰρ τὸν χαρίεντα 
μήτε ῥυπᾶν μήτε. αὐχμεῖν. μήτε βορβύρῳ. χαίρειν χαϑ'. 
“Ηράκλειτον. δεῖ δὲ καὶ τὸν πρῶτον εἰς ἀλλοτρίαν οἰχίαν 
ἐρχόμενον ἐπὶ δεῖπνον μὴ γαστρισόμενον εὐϑὺς ἐπὶ τὸ 

179 συμπόσιον χωρεῖν, ἀλλά τι δοῦναι πρότερον τῷ φιλοϑεά- 
μονι καὶ κατανοῆσαι τὴν οἰκίαν. οὐδὲ φόσῃ τοῦτο. ὅν γηβ 
πὲν ὃ ποιητς ; 

Αὐτοὶ δ᾽ εἰσῆλϑον ϑεῖον δόμον, οἱ "δὲ αν 
ϑαύμαζον κατὰ δῶμα διοτρεφέος βασιλῆος. “ 
ὥστε γὰρ ἠελίου Δα πέλεν ἠὲ σελήνης 

δῶμα καϑ' ὑψερεφὲς Μενελάου κυδαλίμοιο. ΝΕ ὐνὰ 
καὶ ᾿“ριστοφάνης ἐν “Σφηξὶ ποιεῖ τὸν ἄγριον γέροντα χαὶ. 

φιλοδιχκαστὴν καταρρυϑιμιζόμενον εἰς βίαν. ὑβερῶν ὑπὸ τοῦ 
Β παιδὸς ᾿ 

Παῦ᾽, ἀλλὰ δευρὶ χκαταχλιγεὶς νων 
ξυμποτικὸς εἶναι καὶ ξυνουσιαστιχός" 

διδάξας τε αὐτὸν ὡς δεῖ κατακλίνεσϑαί φησιν 
"Ἔπειτ᾽ ἐπαίνεσόν τι τῶν γαλκωμάτων, 
ὀροφὴν ϑέασαι, κρεκάδι᾽ αὐλῆς ϑαύμασον. 

7. Καὶ πρὸ τοῦ ϑοινᾶσθϑαι δὲ. ἃ δεῖ ποιεῖν ἡμῶς δι 
δάσχει πάλιν “Ὅμηρος, ἀπαρχὰς τῶν βρωμάτων νέμειν τοῖς 
ϑεοῖς. οἱ γοῦν περὶ τὸν Οδυσσέα, καίπερ ὄντες ἐν τῷ. 

ο τοῦ Κύκλωπος σπηλαίῳ ὑχῃ ᾿ ς 

᾿Ενϑάδε πῦρ χείαντες ἐθύσαμεν, ἠδὲ χαὶ αὐτοὶ 
τυρῶν αἰγύμενοι φάγομιεν. 

178 ἢ, τῶν 1,. τὸν ΡΥ, Ἔς ῥ᾽ ἀσαμίνϑους) Οᾶν55. δ, 48. 
᾿Αριστοτέλης) ΨΙ46 δαρτα Ρ. 186 6. ἷ ᾿ 

1798. Κ. 1. «Αὐτοὶ δ᾽ εἰοῆλθον] αὐτοὺς δ᾽ εἰσῆγον Οαν55. δ, 
483. Ηο5 νούβιιβ. οὔι. Ὁ. Υ. 2. διοτρεφέος --- δῶμα οἴ, Β, 

Υ. 3. ἠὲ] ἠδὲ Ρ.᾿ ΨΥ. 4. ὑψερεφὲς] δου θαξαν ὑψιρεφὲς. ὑψηρεφὲς 
ΑΒ: Σφηξὰ Υ. 1208. ὠὰ ἐὐείω ζόμενον) αταρυθμιζό- 

μενον ΥΨΤ,. Βιπιρ!Π εἰ γῦρο τιεϊέαν Ο, καὶ παρὰ ἀριστοφάνει δὲ ὃ παῖς 

τὸν ἄγριον γέροντα εἰς βίον ἥμερον ῥυθμίζων, διδάξας τε ὡς δεῖ κατα- 
κλίνεσθαι, φηοὶν, ἔπειτα ἐπαίνεσόν τι τῶν χαλχωμάτων, ὀροφὴν ϑέασαί. 

179 ο. ᾿Ενϑάδε] Οᾶν85. ε,) 221. 
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χαὶ ὃ ᾿Δχιλλεὺς ᾿ καίπερ ἐπειγομένων τῶν πρέσβεων, ὡς 

ἐν μέσαις ψυξὶνι ἠχόντων, ὅμως : 
Θεοῖσι, δὲ ϑῦσαι ἀνώγει 

Πάτροκλον, ὃν ἑταῖρον" ὁ δ᾽ ἐν πυρὶ βάλλε ϑυηλάς" 
χαὶ σπονδοποιεῖταί γε τοὺς δαιτυμόνας" 

“Κοῦροι μὲν κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο" 
νώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν. 

᾿ αὐτὰρ "ἐπεὶ σπείσαντο. 
ἅπερ χαὶ Πλάτων φυλάττει κατὰ τὸ συμπόσιον. μετὰ γὰρ 
τὸ δειπνῆσαι σπονδάς τέ φησι ποιῆσαι καὶ τὸν ϑεὸν παιω-- 

γίσαντας τοῖς γομιζομένοις γέρασι.. παραπλησίως δὲ καὶ 
Ξενοφῶν. παρὰ δ᾽ ᾿Επιχούρῳ οὐ σπονδὴ, οὐκ ἀπαρχὴ 
ϑεοῖς, ἀλλ᾽ ὥσπερ “Σιμωνίδης ἔφη περὶ τῆς ἀχόσμου γυ- 
ψαικὸς 

ἴάϑυτα δ᾽ ἱρὰ πολλάκις ψρλο Ων 

8. Τὴν γὰρ σύμμετρον χρᾶσιν τοῦ οἴνου ὑπὸ ἦμμ- 
φικτύονος βασιλεύσαντος διδαχϑῆναί φασιν ᾿ϑηναίους, καὶ 

διὰ τοῦτο ἱερὸν Διονύσου ὀρϑοῦ ἱδρύσασϑαι. τότε γὰρ 
ὀρϑύς ἐστι τῷ ὄντι χαὶ οὐ σφαλερὸς; ὅταν συμμέτρως 

χαὶ χεχραμένως πίνηται. 
Οἶνος γὰρ ἀνώγει 

ἡλεὸς, ὃς τ΄ ἐφέηκε πολύφρονά πέρ μάλ᾽ ἀεῖσαι;" 
χαί ϑ᾽ ἁπαλὸν γελάσαι χαί τ᾽ ὀρχήσασϑαι ἀνῆχεν, 
καί τι ἔπος προέηκεν ὅπερ ἢ ἄρρητον ἄμεινον. 

τὸν γὰρ οἶνον “Ὅμηρος οὐχ ἡλεὸν ὥσπερ ἡλίϑιον χαλεῖ 

καὶ ματαιοποιὸν, οὐδὲ κελεύει σχυϑρωπὸν εἶναι μήτε ἄδοντα 
μήτε γελῶντα μήτ᾽ ἐρρύϑμως ποτὲ, καὶ πρὸς ὄρχησιν τρε- 

Θεοῖσι] 14. ν, 219. [Κοῦροι] ΠΙδᾶ. ., 179, κρητῆρας 
χρατῆρας Β. 

179 ἀ. σπείσαντο)] πο σπέϊσών τε. ΨΙιάο δὰ 180 . σπείσανϑ᾽ 
Ρ, 41 ρυϊπιαπι σπείσανε" ΒαΡαϊ, φυλάντει Ῥι φυλάσσει ὙΤ,. 
φησι) ϑγπιροβ. Ρ. 170 ἃ. Ῥοβὲ γέρασε οχ ῬΙαΐοπα βαρρίοηάσπν 
τρέπεσϑαν πρὸς τὸν πότον. “Ξιμωνίδης) Ἐν. 290. ν. 50. ν. 413: 
ϑοιθεθαξαν. ἱερὰ. ἱρὰ ἀφαϊ ὁχ δίοθαοι ΕἼΟΥ1. γο]. Πρ. 04. Θ΄αἱ5ῇ. 

179 6. Τὴν γὰρ] τὴν δὲ Ὁ. φασιν ΑΒΌΡΨ, φησὶν 451}, 1. 
ἱερὸν} βωμὸν ἀϊκογαΐ ΤΠ. Ρ. 38 6. ὀρϑός ἐστι τῷ] δοϑὸς 

τῷ Β. κεκραμένως) ζεχκραμμένως ΒΡΎ, Οἷνος] Οάγ55. ξ, 463," 
179 ἔ, καί τε ἔπος ΒΡ. ἐρρύϑμως) ἐνρύϑμως ῬΥΤ, ἐν ῥύθ-- 

μων Β. 
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πόμενον" οὐχ οὕτως ἀγροῖκος οὐδ᾽ ὴ ἐπαρίστερός ἐστιν, ἀλλ᾽ 
ἤδει τούτων ἑκάστου καὶ ποσότητος χαὶ ποιότητος διαφο- 

ράν. ὅϑεν οὐκ εἶπεν ὡς ἄρα τὸν πολύφρονα ὁ οἶνος ποιεῖ 
4804 σαι, ἀλλὰ μάλ᾽ ἀεῖσαι,, τουτέστιν ἀμέτρως χαὶ ἐπὶ πλεῖον, 

ὥστε προσοχλεῖν" οὐδ᾽ ἔτι γελάσαε μὰ Δί᾽ οὐδ᾽ ὀρχήσα- 

σϑαι" κοινὸν δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφοτέρων λαβὼν τὸ ἁπαλὸν τὴν 
ἄνανδρον εἰς τοῦτο πρόπτωσιν ἐπιστομιξει" ; 

Καί ϑ᾽ ἁπαλὸν γελάσαι καί τ᾽ ὀρχήσασϑαι ἀνῆχεν. 
παρὰ δὲ τῷ Πλάτωνι. τούτων οὐδὲν ἔμμετρον, ἀλλὰ πί- 
νοῦσι μὲν τοσοῦτον ὥστε μηδὲ τοῖς ἰδίοις. ποσὶν Ἱστασίϑαι. 

ὅρα γὰρ τὸν ἐπίκωμον. ᾿“λκιβιάδην, ὡς ἀὠσχημονεῖ" οἱ δ᾽ 
ἄλλοι τὸν ὀχταχότυλον ψυχτῆρα πίνουσι, προφάσεως λα- 

Ρ βόμενοι, ἐπεί περ αὐτοὺς προείλκυσεν «ἀλκιβιάδης οὐχ 
ὥσπερ οἱ παρ᾽ “Ὁμήρῳ 

Αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ᾽ ἔπιόν ϑ᾽ ὅσον ἤϑελε ϑυμός. 
τούτων οὐν ἃ μὲν χαϑάπαξ περιγραπτέον, οἷς δὲ συμμέ- 

τρῶς χρηστέον, ὥσπερ ἀναϑήμασί, τισι μικρὸν Ἐν ηρυρηδὴ 
βλέψαντας. καϑάπερ " “Ὅμηρος εἴρηκε ; 

ἹΜολπή τ᾽ ὀρχηστύς τε" τὰ γάρ τ᾿ ἀναϑήματα 
δαιτός. 

9, Τὸ δ᾽ ὅλον τὸ πρὸς τὰ τοιαῦτα γενευχὸς τοῖς 

. μνηστῆρσι καὶ τοῖς Φαίαξιν ἔνειμεν» ἀλλ᾽ οὐχὶ Νέστορι 
ὁ οὐδὲ ῆεγε ἐλάφῳ" οὗ ἐν τῇ γαμοποιίῳ μὴ συνέντες οἱ περὺ 

“4ρίσταρχον ὅτι συνεχοῦς οὔσης τῆς. ἑστιάσεως καὶ, τῶν 
ἀκμαίων ἡμερῶν παρε ηλυϑυιῶν, ἐν αἷς παρείληπτο μὲν ἡ 

γαμουμένη πρὸς τοῦ νυμφίου, πέρας δ᾽ εἶχεν ὃ τοὺ 7ε-: 
γαπένϑους γάμος, αὐτοὶ δὲ μονάζοντες διῃτῶντο ὃ τὲ ΜΜε- 

τούτων] τοῦτο Β. 
180 ἃ. ὥστε (οταὔβ. ὥσπερ ΡΥ, τουτέστιν --- προσοχλεῖν ὁπ. Ο. 
οὐδέ τι γελάσαι νι ἄσαν Β) ΒΟ. ᾿ἐπιστομίζει) ἀναστομίζει Β, 

ἕστασϑαι. χαὶ τὸν ὑχτακότυλον ΟΠ 5515 πιθ6α}}15. Ο, ὅρα] 

δρᾷ ἈΡ. γὰρ τὸν ἐπίκωμον Ἀ. γὰρ ἐπὸὲ κῶμον ῬΨΏ,. ἄσχη- 
μονεῖν Β. ὀκτακότυλον ψυχτῆρα] ϑγπιρο8. Ρ. 219 6. ἥδ 

180 ἢ. οὐχ ὥσπερ --- ϑυμός οτι, Ὁ. Αὐτὰρ] 1Π|4. ε, 177. 
σπεῖσαν τ᾽ ἴ,. οπείσαντ᾽ ἘΝ. ΨΙιάθ δᾶ 179 ἀ. Ὅμηρος] 

Οαν55. «, 1582. 
180 ὁ. μὴ συνέντες Ὁ οὲ Ἐπιέδίμῖι5 Ρ. 1480, 16, μὴ οὗ συνένγ-- 

τὲς ΡΥΤ,. συνεχοῦς οὔσης τῆς ἑστιάσεως καὶ Ο οὐ Ἐϊπδίαξῖιι5. 

μὲν ἢ] μὲν οὐ ΒΡ, 
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γέλαος χαὶ ἡ “Ἑλένη, μὴ συνέντες, ἀλλ᾽ ἐξαπατηϑέντες 
ὑπὸ τοῦ πρώτου ἔπους 

Τὸν δ᾽ εὗρον δαινύντα γάμον ἡἀδλοίοιν ἔτῃσιν, 
προσσυνήψαν τοιούτους τινὰς στίχους 

Ὡς οἱ μὲν δαίνυντο χαϑ' ὑψερεφὲς μέγα δῶμα 
γείτονες ἠδὲ ἔται Τενελάου κυδαλίμοιο, 

τερπόμενοι" μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο ϑεῖος ἀοιδὸς 
φορμίζων" δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ᾽ αὐτοὺς 
μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ. μέσσους. 

μετενεγκόντες ἐκ τῆς. ᾿Οπλοποιίας σὺν αὐτῷ γε τῷ περὶ 
τὴν λέξιν ἁμαρτήματι. οὐ γὰρ ἐξάρχοντες οἱ χυβιστητῆρες, 
ἀλλ᾽ ἐξάρχοντος τοῦ ὠδοῦ πάντως ὠρχοῦντο. τὸ γὰρ ἐξάρ- 

χειν τῆς γόρμιγγος ἴδιον. διόπερ ὁ μὲν ᾿Ησίοδός φησιν ἐν 
τῇ ᾿Ασπίδι » Θεαὺ δ᾽ ἐξῆρχον ἀοιδῆς Ἄλαονν Περίδες ““ ο 

καὶ ὃ “Αρχίλοχος 
Αὐτὸς ἐξάρχων πρὸς αὐλὸν “έσβιον παιήονα. " 

χαλεῖ δὲ Στησί χορος μὲν τὴν Μοῦσαν ἀρχεσίμολῆον : Πίῳ- 
δαρος δ᾽ ἀγησίχορα, τὰ προοίμια. Διόδωρος δ᾽ ὁ Ἄριστο- 
φάνειος ὅλον τὸν “γάμον περιέγραψε, , τοπάζων πρώτας ἡμέ- 
ρας εἰναι, καὶ τὸ λῆγον αὐτῶν; ἔτι δὲ χαὶ τὸ ἕωλον τῆς 

συμποσίας οὐχ ἐπιλογιζόμενος. ἔπειτα κελεύει γράφειν ,,δοιὼ 
δὲ χυβιστητῆρε χαϑ' αὑτοὺς ““ ἐν τῷ δασεῖ γράμματι, σο- 

μὴ συνέντες] μὴ ἴῃ πιᾶτρῖπα Βαροέ Ρ, Τὸν δ᾽ εὗρον] Οάγ55. ὃ, 3. 
δαινύντα ΑΌ. δαινῦντα ΡΥῚ, 

180 ἃ. Ψ. 1. δαίννυντο χκαϑ' ἡ θς Β. ὑψηρεφὲ Ῥ 
Υ. 2. ἔται] ἑταῖροι Β. Υ. 8. σφιν] σφισιν Ῥ. Υ. 4. δοιὼ] 
δύο ΑΒ Πῖο δὲ 1ηΐγα. δύω Ῥ, κυβιστητῆρε] κυβιστῆρες Ῥ, ᾿ 

ΥΨ. ὅ. μέσσου) μέσους ΒΡ. μέσσον ἀρ Ἠοπιειαπι, κατὰ μέσσους 14. 
σ, 000. μετενεγκόντες ἐκ τῆς “Οπλοποιίας σὺν αὐτῷ] παρεγγράψαν- 
τες (παραγράψαντες Ἐιδία 5 δὲ ορίέ. ἨΟΘ50} 61.) ταῦτα ἐκ τοῦ χρη- 
τιχοῦ χοροῦ τῆς ἔν ἐλιάδι ὅπλοποιίας (ὅπλοφορίας ορῖξ. ΗΟ650Π6].) σὺν 
αὐτῷ Ὁ 6οἐ Ἐϊπβέδεῃίιβ Ρ. 1480, 18. αυδ6 ρᾶτέϊπι εχ 180 {. δυο 
ἐγαἀυοία 5απέ. γε τῷ} γε οἴῃ. Επιβίδεμιι8. χυβιστητῆρες} κυ-- 
βιστῆρες ΒΡ. .- ὠρχοῦντο] ἀρχοῦντο ΒΡ. 

180 6. ᾿Δσπίδι] Ψ. 205. ᾿Αρχίλοχος] Ἐτᾶρτα, 50. Ρ. 311. 
στησίχορον Β,  μππίνδαρος) Ῥγίῃ, 1, 6. ἡγησίχορα Ὁ. 

ὅλον τὲ τὸν γάμον περιγράφει καὶ κελεύει γράφειν Ο οἐ Ε9πβδίαξμι8. Ρ. 

1480, 24. 
180 ἢ, δύο (δύω Ῥ) δὲ κυβιστῆρες ΒΡ. 
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λοικίξειν ἀναγκάζων. τὸ μὲν γὰρ, χατ᾽ αὐτοὺς χατὰ σφᾶς 

ἐστιν αὐτοὺς, τὸ δὲ λέγειν. ἑαυτοὺς. 'σόλοιχον. γι 

10. ᾽.4λλ᾽ ὅπερ εἶπον, ἢ τῶν ἀχροαμιάτων εἰς τὸ σῶ- 
φρον τοῦτο συμπύσιον εἰσαγωγὴ παρέγγραφός ἔστιν ἐχ τοῦ 
Κρητικοῦ χοροῦ νὰν δια ότνι περὶ οὗ ΛΩΝ ἐν ἱὍπλο-. 

181 ποιίᾳ 

Εν δὲ χορὸν. ποίκιλλε περιχλυτὸς ,ἀμφϑγοήεις,. 
τῷ. ἴκελον, οἷόν ποτ᾽ ἐνὶ Κνωσσᾷ εὐρείῃ ῸὋῸὋ 

“Μύδαλμὼ ἤσχησεν καλλιπλοκάμῳ ᾿“Ιριάδνῃ. 

ἔνϑα μὲν ηίϑεοι χαὶ παρϑένοι ἀλφεσίβοιαι 
ὠρχεῦντ᾽ 7 ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχουσαι. 

τούτοις γὰρ ἐπιβάλλει ΤΑ χῦ δε ἃ 
᾿]ολλὸς δ᾽ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταϑ᾽ ὅμιελ ος 

» τερπόμενος" δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε χατ᾽ αὐτοὺς 
μολπῆς ἐξάρχοντε 9 ἐδίνευον χατὰ μέσσους. ὃ 

τοῖς μὲν οὖν Κρησὶν ἢ τε ὄρχηδις ἐπιχώριος καὶ τὸ κυ- 
βιστᾶν. διό φησι πρὸς τὸν Κρῆτα Μηριόνην) ᾿ 

Μηριόνη, τάχα κέν σε, καὶ ὀρχηστήν πέρ ἐόντα, 
ἔγχος ἐμὸν χατέπαυσε διαμπερὲς, » εἴ σ᾽ ἔβαλόν περ. 

ὅϑεν καὶ Κρητικὰ καλοῦσι τὰ ὑπορχήματα 
Κρῆτα μὲν καλέουσε τρόπον" 
“τὸ δ᾽ ὄργανον Τολοσσόν. 

ἡ τῶν Βὶ δὲ Βοϊιννεἶρῇ. δάϊεῖο. οἱ τῶν ΡΥ]. 
181 α. Ἐν δὲ χορὸν] ΠΙδά, σ, 890. Ηὺ5 γουϑὰβ οηϊ. Ὁ. 

Ψ. 2. ἐν κνωοσῷ Β. ν. 3. ἤοχησεν ΑΡ΄. ἤσχηοε Ν}ω- Υν. 4. 
ἀλᾳεσίβοια ΒΥ. Υ. ὃ. ὠρχεῦντ᾽ Α. ὀρχεῦντ᾽ ΡΥ. ἔχουσαι) 
ἔχοντες ἘΟΙΙΘΙΙ5. ᾿ς ἐπιβάλλε Ψ. 0038. ΥΨ',, 1. Προλλὸς] πολ- 

λοῖς ΒΡ. ῖ 

181». Ψ. 2. τερπόμενον ἨΟΠΊΘΙΊΙΒ. δύο δὲ χυβιστῆρε Ἐ. 
δύω δὲ χυβιστῆρες Ῥ, Μηριόνη] ΠΙαᾶ, π, 017. τάχα μέν σε 

Β. εἰσέβαλόν πως ΒΒ. Κρητικὰ χαλοῦσι τὰ] τὰ ἀρητικὰ Ὁ, 

Αυοά 5πεφυΐϊίαγ 5πηοπίαϊ5 Ραμ έα πὶ 6550. 6Χ Ιοο0 σογγαρίο ΕΪα- 

ἐάγομ! Θυδο5έ. ἐγηῖρ. ν. 748. Τοσέδ ΘΟ ΟΡ Ε ΟΠ ιν οΙ Βἢι. κρήταν 

ΟΡ, κθητᾶ ὙΠ, δὲ ῬΙπέατοποβ. Ἐπιβίδίμι5. ». Ε100.,. 49, ὅ δὲ τρόπος 

χκρήτας, ὡς ἂν εἴποι τις, πρητιπός. καὶ ἔστι Ζωριχὸν τοὔνομα; ὅμοιον τῷ 

Ἰνικήτας καὶ φρήν ὧν τὼ κοινὰ Ιγικήτης καὶ Φιλήτης. μὲν Ῥ οἴ 

ΡῬ᾽υίανομι5. μὴν ὙΠ. τὲ Ο. μὸν Οαβαιθομι5. τρόπον] τὸν τρύπον 

Ο. Αἰέδεῖπὶ σϑύϑθα πὸὰ παροί ῬΙαίανοὗτ5. τὸ δ᾽] καὶ τὸ Ο. 



ς 

[. 

Ὲ ᾿ 418 

»Οἱ δὲ “αχωγνισταὶ λεγόμενοι χφησὶν ὁ Τίμαιος) ἐν τετρα- 
γώνοις χοροῖς ἤδον. -ς χαϑόλου δὲ διάφορος ην ἢ μουσιχὴ 

παρὰ τοῖς “Ἕλλησι, τῶν μὲν ᾿4ϑηναίων τοὺς Διονυσιακοὺς 

χοροὺς καὶ τοὺς χυκλίους προτιμώντων, Συρακοσίων δὲ 
τοὺς ἰαμβιστὰς, ἄλλων δ᾽ ἄλλο τι. ' 

Ὃ δ᾽ ᾿Δρίσταρχος οὐ μόνον εἰς τὸ τοῦ Μενελάου 
συμπόσιον ἐμβαλὼν οὖς οὐ προσῆχε στίχους καὶ τῆς «4α- 
κώνων παιδείας ἀλλότριον ἐποίησε χαὺ τῆς τοῦ βασιλέως 

σωφροσύνης, ἀλλὰ χαὶ τοῦ Κρητικοῦ χοροῦ τὸν ὠδὸν 

ἐξεῖλεν, ἐπιτεμὼν τὰ ποιήματα τὸν. τρύπον τοῦτον 
“Πολλὸς δ᾽ ἱμερόεντα. χορὸν περιίσταϑ' ὅμιλος. 

τερπόμενος" δοιὼ δὲ χυβιστητῆρε χατ᾽ αὐτοὺς 
μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον χατὰ μέσσους. 

ὥστ᾽ ἀνίατον γίνεσϑαι παντάπασι τὸ ἐξάρχοντες, μηκέτι 
δυναμένης τῆς ἐπὶ τὸν ὠδὸν ἀναφορᾶς σώξεσϑαι. 

11. Διότε δὲ οὐ πιϑανὸν ἀκρόαμα παρὰ τῷ Μενελάῳ 
τυγχάγειν δῆλον ἐκ τοῦ δι᾽ ὁμιλίας ὅλον τὸ συμπόσιον 

περαίνεσθαι τῆς πρὸς ἀλλήλ ους, “ὄνομα δὲ μηδὲν εἰρῆσίλαε 

τοῦ δοῦ μηδὲ ὠδὴν ἣν ἢδε, μηδὲ προσέχειν τοὺς περὴ 
Τηλέμαχον αὐτῷ, καϑάπερ δ᾽ ἐν σιωπῇ τινι καὶ ἠρεμίᾳ 

κατανοεῖν μᾶλλον τὸν οἰκον" καίτοι γε πῶς οὐχ ἀπίϑα- 

γον τοὺς τῶν φρονιμωτάτων υἱέας ᾿Οδυσσέως καὶ ἱΝέστο- 
ρος ἐπαριστέρους εἰσάγεσθαι; ὥστε τρόπον ἀγροίχων τι- 
γῶν μὴ προσέχειν τοῖς παρεσχευασμένοις ἀχροάμασιν; ὃ 
γοῦν ᾿Οδυσσεὺς προσέχει τοῖς τῶν Φάιάπων ἀσματοποιοῖς 

; «Αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς 

181 ο. λακωνισταὶ λεγόμενον ΒΒ. λεγόμενον λακωνισταὶ ΡΎΤ,» 
διάφορος} διάφορον ἘΒ. Συρακοσίων] δον θεθδέαν Συρακουσίων. 
δὲ τοὺς] δὲ οτι. Β. ἄλλων δ᾽ ἄλλο τιῇ ἄλλος δ᾽ ἄλλοτι Β. Ῥγο- 
Χίπιᾶ 5ῖ0 οοπέταχὶε Ο, ὅτι ἐν τοῖς φϑάσασι ῥηϑῆναι δμιηρικοῖς ἔπεσιν, 
ἀνίατον παντάπασι τὸ ἐξάρχοντες, μὴ δυναμένης τῆς ἐπὶ τὸν φδὸν ἀνα-- 
φορᾶς σώζεσθαι. κεῖται δὲ κρεῖττον ἂν ἱλιάδι, προηγουμένου τοῦ, πολ-- 
λὸς δ᾽ -- ὅμιλος. 

181 ἃ. δύο (δύω ῬῚ δὲ κυβιστὴρε ΒΡ. ὥστ᾽ ἀνίατον --- ἐξάρ": 
χοντὲες οτι. Β. 

181 6. μηδὲ φδὴν Βομινεῖρ ἢ. δἀϊεῖο. μὴ φδὴν ΡΥ. Αὀἠρε- 
μἰᾳ] ἐρημίᾳ Ῥ. Αὐτὰρ] Οάν55. , 204. 
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Γ μαρμαρυγὰς ϑηεῖτο ποδῶν, ϑαύμαξε δὲ ϑυμῷ 
καϊΐπερ ἔχων πολλὰ τὰ περιέλκοντα καὶ δυνάμενος, τ ν 

Κηδεά μοι χαὶ μᾶλλον ἐνὶ φρεσὶν ἥπερ ἀοιδαί. 

πῶς οὖν οὐκ ἂν ἀβέλτερος εἴη ὃ Τηλέμαχος ὠδοῦ παρόν- 
τος χαὶ χκυβιστητῆρος προσχύπτων πρὸς τὸν Πεισίστρατον 
χαὶ τῶν σχευῶν διατιϑέμενος; ἀλλ᾽ Ὅμηρος ὥσπερ ἄγα- 

4182 ϑὸς ζωγράφος πάντα ὅμοιον τῷ πατρὺ τὸν Τηλέμαχον 
παρίστησι. πεποίηκε γοῦν ἀμφοτέρους, τὸν μὲν τῷ (Αλκι- 
ψόῳ, τὸν δὲ τῷ Μενελάῳ, διὰ δακρύων γνωριξομένους. 

12. Ἐν δὲ τῷ ᾿ἐπικούρου συμποσίῳ χολάχων ἐστὶν 
ἄγυρις ἀλλήλους ἐπαινούντων, τὸ "δὲ Πλάτωνος πληρές 

ἐστι μυχτηριστῶν ἀλλήλους τωϑαζόντων" τὸν γὰρ περὶ .4- 
κιβιάδου λόγον σιωπῶ. παρὰ δ᾽ Ὁμήρῳ χεχρότηται τὰ 
σώφρονα συμπόσια. καὶ ποτὲ μὲν ἐπήνεσέ τις ψήσας πρὸς 
τὸν Μηεενέλαον ὡς οὐ τολμῶ λέγειν 

Ῥ ἄντα σέϑεν, τοῦ νῶϊ ϑεοῦ ὡς τερπόμεϑ'᾽ αὐδῇ, 

ὃ δ᾽ ἐπελάβετό τινος τῶν οὐκ ὀρϑῶς λεγομένων ἢ γιγνο- 
μένων ᾿ νὼ 

Καὶ νῦν » εἴ τὶ που ἐστὶ, πίϑοιό μοι" οὐ γὰρ ἔγωγε 
τέρπομ᾽ ὀδυρύμενος μεταδόρπιος. 

ὁ δὲ πάλιν 

Τηλέμαχε, ποῖον σε ἔπος φύγεν ἕρχος ὀδόντων. 

187 οὔτε γὰρ χόλαχα ἐρμράμὶ ἐστὶν εἶναι οὔτε μυχτηριστήν, 
ο πάλιν ᾿᾿πίχουρος ἐν τῷ :Συμποσίῳ ζητεῖ περὶ δυσπεψίας, 

ὥστ᾽ οἰωνίσασϑιαι" εἶϑ' ἑξῆς περὶ πυρετῶν. τὴν μὲν γὰρ 
ἐπιτρέχουσαν τῇ λέξει ἀρρυϑμίαν τί δεῖ χαὶ λέγειν; 11λά- 
τῶν δὲ ---- τὸν μὲν ὑπὸ τῆς λυγγὸς ὀχλούμενον καὶ ϑερα- 

181. Κήδεα] Οὔν58. ὃ, 104. ὉὉῚ1 ἤπερ ἄεϑιλοι. χαὶ κυβιστὴ- 

ρος ΒΡ. προοχύπτων πρὸς τὸν Πειοίστρατον)] Οἄν85. δ, 09. 

182 ἃ. τὸν μὲν] Οάν885. ϑ, 521. τὸν δὲὴ Οάν55. δ, 113. 

᾿Επικούρου]) ἐπικούρῳ Β. περὶ] παρ᾽ Β. περὺὴ ἴπ πιδιυρίηθ 
Ἰιαροέ Ρ, ἐπήηνεσέ τις] ΤΟΙ Θμιδομιιβ Ον 58, δ. 100, τολμῶ) 

τολμῶν Ὠθ. ε 
182 ". του νὼ ϑεοῦ Β. τοῦ νω ϑεοῦ Ρ. γινομένων Β. 

Καὶ νῦν) Οάν58. ὃ, 198.. Τηλέμαχε] Οαᾶν55.7), 2380, 

187 ο. ἀρουϑμίαν ΒΟ. ἀρυϑμίαν ὈΨΤ,. πλάτων τε τὸν ὑπὸ 
τῆς λυγγὸς Ὁ. Πλάτων] Πλάτωνι Ὗ ΗΕ υτεπἑτ5, τὸν μὲ»] τὸν 
μὲν γὰρ Οαβδυθομι5. ὀχλούμενον] Αὐϊδέορπᾶμθπι Ρ. 180 ἃ, 
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πευόμενον ἀναχογχυλιασμοῖς ὕδατος, ἐν δὲ ταῖς ὑποϑήκαις 
τοῦ χάρφους, ἵνα τὴν ῥῖνα κινήσας πτάρῃ; παρίημι" χω- 
μῳδεῖν γὰρ, ἤϑελε καὶ διασύρειν -- χλευάξει τε τὰ ἰσό- 

χωλα τὰ ζγάϑωνος χαὺ τὰ αἀντίϑετα, καὶ τὸν “Ἱλκιβιάδην 
δὲ παράγει, λέγοντα ὅτε πασχητιᾷ, ἀλλ᾽ ὅμως τοιαῦτα γρά-. 

᾿ φοντες τὸν “Ὅμηρον ἐκβάλλουσι τῶν πόλεων. ἀλλ᾽ οὔτ᾽ 
ἐχ ϑύμβρας, ἔφη Δημοχάρης, λόγχη οὔτ᾽ ἐκ τοιούτων 

λόγων ἀνὴρ ἀγαϑὸς γίνεται. οὐ μόνον δ᾽ "ἀλκιβιάδην δια- 
σύρει, ἀλλὰ καὶ ̓ Χαρμίδην χαὺ Εὐϑύδημον καὶ ἄλλους πολ-- 
λοὺς τῶν νέων. τοῦτο δὲ κωμῳδοῦντός, ἐστι τὴν ᾿4“ϑηναίων 

πόλιν, τὸ τῆς λλάδος μουσεῖον, ἣν ὃ μὲν Πίνδαρος, 

“Ελλάδος ἔρεισμα ἔφη, Θουκυδίδης δ᾽ ἐν τῷ εἰς Εὐριπίδην 
ἐπιγράμματι ᾿ Ελλάδος ᾿Ελλάδα, ὁ δὲ Πύϑιος ἑστίαν καὶ 

ε πρυτανεῖον τῶν ᾿Βλλήνων. διότι τοίνυν κατέψευσται τῶν 
νεανίσκων πάρεστι σχοπεῖν ἐξ αὐτοῦ τοῦ Πλάτωνος. τὸν 
μὲν γὰρ. "“λκιβιάδην φησὶν ἔν τῷ ὁμωνύμῳ διαλύγῳ. πα- 
ραχμάσαντα τότε πρῶτον ἄρξασϑαι “Σωκράτει λαλεῖν, ὅτε 

πάντες αὐτὸν κατέλιπον οἱ τοῦ σώματος ἐπ ϑεμαν τν λέγει 

γὰρ ταῦτα χατ᾽ ἀρχὰς τοῦ διαλόγου. τὰ δ᾽ ἐν τῷ Χαρ- 
μίδῃ ἐγαντιώματα ἐξ αὐτοῦ τοῦ διαλόγου ὁ βουλόμενος 
εἴσεται. ποιεῖ γὰρ αὐτὸν ἀσυμφώνως ποτὲ μὲν σχοτοδι-- 

Ενιῶντα χαὶ μεϑυσχόμενον τῷ τοῦ παιδὸς ἔρωτι καὶ γινόμε- 
γον ἔξεδρον, καὶ χαϑάπερ γεβρὸν. ὑποπεπτωχότα λέοντος 

ἀλκῇ, ἅμα δὲ καταφρονεῖν φησι τῆς ὥρας αὐτοῦ. 

ἐν δὲ ταῖς ὑποϑήκαις] Οοττὶσοπάσπι νἱΦοίιν ἔτ δὲ τὰς ὑποθήκας. 

ὑποθήκαις] ὑποϑέσεσι ὁχ Θρίξοιηδ πιθιποτὰέ (ἀβαυθοπιιβ, [ἢ Ο᾽ οοπι- 

Ῥεμάϊοϑο βου ρέαιπι, 564 τὲ π1Π1] αἱ φιαπὶ ὑποθϑήκαις 5 σπΙΠοατὶ 

ῬΌΞΒ5ι, ᾿Αγάϑωνος) Ῥ. 197 ἀ. τὰ ἀντίϑετα] τὰ οι. ΒΡ, 
᾿Αλκιβιάδην] Ῥ. 217 ἃ. ἀλκιβιάδη Ῥ 

187 ἃ. οὔτε ἐν ϑύμβρας Β. Δημοχάρης] Οοπῇ, Ρ.. 215 6. 

ἀλκιβιάδην ῬΥ͂Τ,, ἀλκιβιάδη ΑΘ. πένδαρος) Ἐπ. 46. Ρ. δ79. 

“Ελλάδος ἔρεισμα --- ἐπιγράμματι αἀᾷᾷ. ΑΒΟΡΙ, δὲ πιρπιθνάπδο (ἀ881:- 

ΒΟΗΙ, οι, Υ. ἔφη] φησὶ Ρ. Θουκυδίδης) Ἀπέπο]ορ. Ῥαϊδέ. 
γ0]. 1. Ρ. 320. ὃ δὲ Πύϑιος] Οοηΐ, ὙἹ. Ρ. 204 Ὁ. οὲ Δοϊΐδῃ. 
ν. Η.ΤΥ, 0. 

187 6. σχοπεῖν} νοεῖν Ὁ, διαλόγῳ] ΑἸοΙἰαάοτα Ῥελπλιμι αἰ οἱ, 

ἄρξασθαι ΔΛ. ἄρξαντα ῬΥΤ,. αὐτὸν] δοοτγδέθηι. 
187 ἴ, νεβρὸν ΑΌ, νευρὸν Θρϊίοπιθ. ΗΠ ΌΦ5ΟΠΕΙ. νεχρὸν ΡΥ... ΨΙάα 

ΡΙδίοποπι ρ. 1δῦ ἃ, 
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13. ᾿“λλὰ μὴν καὶ τὸ Ξενοφῶντος Συμπόσιον, “χαί- 
περ ἐπαινούμενον, οὐχ ἐλάττους ἔχει τούτων ἐπιλήψεις. 
Καλλίας μὲν γὰρ συνάγει τὸ συμπόσιον ̓ ἐπειδήπερ τὰ παι-. 
διχκὰ αὐτοῦ Αὐτόλυχος Παναθήναια παγχράτιον ἐστείρα- 
γώϑη. καὶ εὐϑὺς οἱ καταχλιϑέντες τῷ παιδὶ προσέχουσι 

188 τὸν γοῦν, χαὶ ταῦτα τοῦ πατρὸς παρακαϑημένου. »Ξσπερ ᾿ 

᾿ γὰρ, ὅταν ““ἔγγος ἐν γυχτὶὲ παρῇ, πάντων “προσάγεται τὰ 
ὄμματα, οὕτω χαὶ τὸ «Αὐτολύκου κάλλος πάντων ἐφέλκεται 
τὰς ὄψεις ἐφ᾽ ἑαυτό. ἔπειτα τῶν παρόντων οὐδεὶς ῃν ὃς 
οὐχ ἔπασχέ τι τὴν ψυχὴν ὑπ᾽ ἐχείγου" οἱ μέν γε σιωπη- 
λότεροι ἐγίγνοντο, οἱ δὲ καὶ ἐσχηματίζοντό πως. ““ ἀλλ᾽ οὐχ 
“Ὅμηρος τοιοῦτόν τι εἰπεῖν ἐπεχείρησε, καίπερ τῆς “Ἑλένης 

παρούσης, περὶ ἧς, τοῦ χάλλους τὶς τῶν ἐναντίων αὐτῇ 

τοιαῦτ᾽ εἶπεν ὑπὸ τῆς ἀληϑείας ἐκνικώμενος 

Ῥ Οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐὐχνήμιδας ᾿Δχαιοὺς 

 τοιῇδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν" 
αἰνῶς ἀϑανάτῃσι ϑεῆῇς εἰς ὦπα ξοικεν.΄ 

εἶτά φησιν 
᾿Αλλὰ καὶ ὥς, τοίηπερ ἐοῖσ᾽, ἕν νηυσὶ νεέσϑω. 

τὰ δὲ μειράχια τὰ ὡς τὸν Πενέλαον παραγενόμενα, ὃ 
Τέστορος υἱὸς χαὶ ὁ Τηλέμαχος, ἐν οἴνῳ ὄντες καὶ ἐν 
γαμιχῷ συμποσίῳ διατρίβοντες, καὶ τῆς ᾿Ελένης παρακα- 

ς ϑημένης, ὡς πρέπον ἐστὶν ἡσυχίαν ἄγοντες πρὸς τὸ πε- 
ριβόητον ἐχχεχωςρωμέγοι κάλλος. δ΄ δὲ “Σωχράτης τίνος 

χάριν τῶν αὐλητρίδων ἀνεχόμενος χαὶ τοῦ ὀρχουμένου παι- 
δὸς χαὶ κιϑαρίζοντος, ἔτι δὲ καὶ τῆς κυβιστώσης γυναικὸς 

ἀπρεπῶς, τὸ μύρον ἀπείπατο; οὐδεὶς γὰρ ἂν αὐτοῦ ἀγε- 
λαστὶ ἠνέσχετο κατὰ γοῦν ἔχων ταῦτα τὰ ἔπη 

188 ἃ. Ὥσπερ] Χοπορμοπ ϑνπιροβ. 1, 9. τὰς ὄψεις ΑΒΟΡ, 
τὰς οι. ΨΙ,. ἦν οπι. Ῥ. οἱ μέν --- πὼς οτι, Ὁ. 
ἐσχηματίζοντο ἴ.. ἐσχημάτιζον ΒΡΥ͂. ἀλλ᾽ οὐχ ὅμηρος τοιοῦτόν τι 

ἐπεχείρησεν εἰπεῖν. καίπερ δὲ τῆς ἑλένης παρούσης περὶ τοῦ κάλλους Ὁ. 

καίπερ Δδβαυθοπιιβ. καὶ περὸ ΡΨΠ, περὶ τῆς τοῦ ΑΒ, αυορά 

ἴῃ περὶ ἧς τοῦ τηυΐξανί. περὲὸ τῆς τοῦ εοἰϊαπι Ρ, 564 τῆς ἀο]οίο. 

περὶ τοῦ ΝΙ,. Τιοου5 Ηοπιονῖοι5 Π|δ, »ν, 150. 
188 Ὁ. τρῶας χαὶ Β. τρῶάς τε καὶ ΡΥΙ,. Βουιθοδαξαν εὐχνήμιδας. 

188 ο. ἄγοντες ΑἈΒΡΨ. ἄγουσι ΟἿ, δὲ Ἐρίίοιπθ ἘΓΟΘΒΟΠΟΙΙ, 

τὸ μύρον ἀπείπατο] ΧΟΠΌΡΠΟΙ Κγπῖροβ. 1], ὃ. οὐδεὶς γὰρ ΑΒΟ, 
οὐδὲ γὰρ Ῥι οὗ γὰρ ΨΙ,. ἔπη] Αὐἰβέορῃιηῖὶβ Νὰ. ν. 103. " 
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Τοὺς ὠχριῶντας ; τοὺς. ἀνυποδήτους λέγεις, 
ὧν ὃ κακοδαίμων “Σωκράτης χαὶ , “Χαιρεφῶν, ὶ 

καὶ μὴν. ἀσύμφωνα χαὺ τὰ μετὰ ταῦτα τῇ αὐστηρότητι. 
ἃ ὁ γὰρ δὴ πρσύῤῥοιμοξα, μειράκιον ἀστεῖον, γέροντα καὶ 
διδάσχαλον αὐτοῦ τὸν “Ξωχράτη σχώπτει πολὺ τῶν Σ ει- 

ληνῶν αἰσχίονα λέγων εἶναι. ὁ δὲ αὐτῷ διαμορφοσκοπεῖται 
χαὶ χριτὰς ἑλόμεγος τόν τὲ παῖδα χαὶ τὴν ὀρχηστρίδα 

προτίϑησι γιχητήρια φιλήματα τῶν χριτῶν. τίς οὖν τῶν 

γέων ἐντυχὼν τούτοις οὐχ ἐπιτριβήσεται μᾶλλον ἤπερ εἰς 
ἀρετὴν προαχϑείη; ' 

14. Παρὰ δ᾽ ᾿Ομήρῳ ἐν τῷ τοῦ Μενελάου συμποσίῳ 
προβάλλουσιν ἀλλήλοις ὥσπερ ἐν διατριβῇ ζητήματα, χαὶ 

πολιτικῶς ὁμιλοῦντες τορπουθιν ἀλλήλους καὶ ἡμᾶς. ὃ γοῦν 

6 Μενέλαος παραγενομένων ἐχ τοῦ λουτρῶνος τῶν περὶ τὸν 

Τηλέμαχον καὶ τῶν περὶ τὴν ἐδωδὴν παρατεϑέντων παρα- 
χαλεῖ μεταλαμβάνειν λέγων τάδε 

ο, Σίτου δ᾽ ἅπτεσϑον καὶ χαίρετον, αὐτὰρ ἔπειτα 
δείπνου πασσαμένω εἰρῃσόμεϑ'᾽ οἵτινες ἐστόν. 

ἔπειτα προσεπιδίδωσι τῶν παρακειμένων. αὐτῷ φιλ ανϑρω- 
πευόμενος : 

Ὡς φάτο, καὶ σφιν γῶτα βοὸς. παρὰ πίονα ϑῆκεν 
ἔ ὕπτ᾽ ἐν χερσὶν ἑλὼν, τά ῥά οἱ γέρα πάρϑ' ἐσαν αὐτῷ. 

φαγόντες δ᾽ ἐχε νου μετὰ σιωπῆς , ὡς πρέπει ψέοις, ἀλλή- 
λοις ὁμιλοῦσιν. ἠρέμα προσκύψαντες . οὐ περὶ ἐδὲ ἑσμάτων, 
φησὶν, οὐδὲ, περὶ ϑεραπαινῶν τοῦ χεχληκότος ,, ὑφ᾽ ὧν 

ἑἐλούσαντο, περὶ δὲ τῶν χτημάτων τοῦ ὑποδεξαμένου 
; “Ζηνός που τοιαῦτα δύμοις ἐν κτήματα κεῖται. 

βέλτιον γὰρ οὕτως φησὶν ὃ “έλευκος γράφεσϑαι. ᾿Δρίσταρ- 
χος δὲ οὐ δεόντως γράφει 

ιε 

ὠχριῶντας ωτας (510) Β. 

188 ἅ. σωκράτη ΨΙ,. σωχράτην ΒΡ. σχώπτει] ΧοΟΠΟΡΠοι 
δυρο5. ΤΥ, 19. αἰσχίονα ΑΒΟ. αἰσχίω ῬΥ͂Ὶ,, ὃ δὲ] ἰδὲ Β, 

ὀρχηστρίδα ΒΟ. δρχηστίδα ῬΎΤ,. διατριβῆς ζητήματι Β. 

188 6, “Σίτου] Οᾶγν885. δ, 60. πασσαμένω]} πασσαμένου Α, 
παυσαμένου ΒΡ. σφιν νῶτα] σφῖν ὦτα Β. 

188 . φησὶν ΡΙ,. φασὶν Υ͂. Ζηνός) Οᾶν585. δ, 74. ὑὃὴ᾽ νἱάς 

Ἐϊπιδέαεμίιτη Ρ. 1488, 40., φαΐ ματα ὁχ Αιθηδθο τϑρϑέϊε, 
ΑὙΒΕΝΑΕΙΒ. ἴ. ἢ 
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Ζηνός που τοιήδε γ᾽ ᾿Ολυμπίου ἔνδοϑεν αὐλή. 
"οὐ γὰρ τῆς οἰχίας τὸ κάλλος μόνον ἀποθϑαυμάζουσι. πῶς 
γὰρ ἤλεκτρον χαὶ ἄργυρος χαὶ ἐλέφας ἐν τοῖς τοίχοις ἦν; 
ἀλλὰ τὰ μὲν περὶ τοῦ οἴχου εἰρήκασιν, ὡς ἔστι »δώματα 
ἠχήξντα. “’ τοιαῦτα γὰρ δὴ τὰ ὑψύρογα καὶ μεγάλα. περὶ 
δὲ τῶν σχευῶν τὸ ὅϑε; 

“Χρυσοῦ τ΄ ηἡλέχτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ᾽ ἐλέφαντος. 
οἷς εἰχότως ἐπιρὲ ἐρέται , 

Ζηνός που τοιαῦτα δόμοις ἐν κτήματα κεῖται, 

ὕσσα τάδ᾽ ἄσπετα πολλὰ, σεβαᾷ μ᾽ ἔχει εἰσορύωντὰ. 
οὐχ ἔστι δ᾽ ἀκόλουθον τῷ 

Ζηνός που. τοιήδε γ᾽ ̓ Ολυμπίου ἔνδοϑὲν αὐλὴ 
ἐπιφέρειν 

Ἵθσσα τάδ᾽ ἄσπετα πολλά" 
σόλοικον ὃν τῷ ἀσυνήϑει τῆς ἀναγνώσεως. 

15. Ἔτι τοίνυν οὐδ᾽ ἡ αὐλὴ ἁρμόττει, ἐπὶ τοῦ ὀΐκου. 

ὃ γὰρ διαπνεόμενος τόπὺς αὐλὴ λέγεται. καὶ διαυλωνίζειν 
φαμὲν τὸ δεχόμενον ἐξ ἑκατέρου πνεῦμα χωρίον. ἔτι δὲ αὐλὸς 
“μὲν τὸ ὄργανον. ᾧ διέρχεται τὸ πνεῦμα, καὶ πᾶν τὸ δια- 
τεταμένον εἰς εὐθύτητα σχῆμα αὐλὸν καλοῦμεν, ὥσπερ τὸ 

στάδιον χαὶ τὸν χρουνὸν τοῦ αἵματος 
«Αὐτίχα δ᾽ αὐλὸς ἀνὰ ὀῖνας παχὺς ἦλϑε. 

καὶ τὴν περικεφαλαίαν, ὅταν ἐχ τοῦ μέσου πρὸς ὀρϑὸν 
ἀνατεΐν. αὐλῶπιν. λέγονται δὲ ᾿ϑήνησι καὶ ἱεροί τινὲς 
αὐλῶνες, ὧν μέμνηται Φιλόχορος ἐν τῇ ἐνάτῃ. χαλοῦσι δ᾽ 

ἀρσενικῶς τοὺς αὐλῶνας, ὥσπερ Θουκυδίδης ἐν τῇ τετάρτῃ 

καὶ πάντες οἱ καταλογάδην συγγραφεῖς, οἱ δὲ ποιηταὶ ϑὴη- 
λυκῶς. Καρκίνος μὲν ᾿Αἰχιλλεῖ 

Βαϑεῖαν εἰς αὐλῶνα περίδρομον στρατοῦ. 
καὶ “Σοφοκλῆς “Σκύϑαις 

189 ἃ. ὑψόροφα ΨΙ,. ὑψόῤῥοφα ΒΡ εὲ βοιινεῖςα. οἀϊεῖο. 
ἐπιφέρεται) ἐπιφέρει Ῥ. 

189 υ. ἀχόλουϑον τῷ] ἀκόλουθον τὸ Ῥ. ἐπιφέρειν οπι. Ρ. 
τὸ ὄργανον) τῷ ὄργανον Ῥ. 

189 ς. διατεταμένον) διατεταγμένον Ῥ. αἡὐτίχα] Οαν55. χ» 

18. ἐνάτῃ Β. ἐννάτη Ν1.. δ᾽ Ῥ. τετάρτῃ) Οὰρ. 103, 

189 ἀ. Καρκίψος] δουιθοθδΐαν Ζαρκῖνος. Σκύθαις) Ἐν. ὁ, 
Ρ.- 600. 
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ν ξονρυδας τε καὶ σήραγγας ἠδ᾽ ἐπακτίας 
αὐλῶνας. 

᾿ἐχδεχτέον οὖν νὼ παρ᾽ ̓ Ερατοσϑένει ἐν τῷ “Ἑρμῇ ϑη- 
λυχῶς εἰρῆσϑαι. »» Βαϑὺς διαφύεται αὐλών “ἀντὶ τοῦ βα- 

ϑεῖα, καϑάπερ λέγεται ϑῆλυς ἐέρση. πᾶν οὖν τὸ τοιοῖτον 

᾿ς αὐλή τε καὶ αὐλὼν λέγεται. νῦν δὲ τὰ βασίλεια λέγουσιν 
αὐλάς" ὥσπερ Μένανδρος , 

««ὐλὰς ϑεραπεύειν καὶ σατράπας. 

καὶ Δίφιλος νὰ 

«4ὐλὰς ϑεραπεύειν δ᾽ ἐστὶν " ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, 
ἢ φυγάδος, ἢ πεινῶντος., ἢ μαστιγίου. 

ἤτοι διὰ τὸ μεγάλους ἔχειν τοὺς πρὸ τῶν οἴχων ὑπαι- 
ϑρίους τόπουξ τι ἢ τῷ παραυλίζεσϑαι χαὶ παραχοιμᾶσέραι 

᾿ τοὺς δορυφόρους τοῖς βασιλείοις. “Ὅμηρος δὲ τὴν αὐλὴν 

ἀεὶ τάττει ἐπὶ τῶν ὑπαίϑρων τύπων, ἔνϑα ἣν ὃ τοῦ ἑρ- 
᾿  χείου Ζηνὸς βωμός. ὃ μέντοι γε ΤΠηλεὺς καταλαμβάνεται 

β «Αὐλῆς ἐν χόρτῳ" ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον, 
σπένδων αἴϑοπα οἶνον ἐπ᾿ αἰϑομένοις ἱεροῖσι" 

ὃ δὲ Πρίαμος 

«Ἀλῆς ἐν χόρτοισι, κυλινδόμενος. κατὰ κόπρον, 
καὶ ὁ ᾿Οδυσσεὺς προστάττει τοῖς περὶ τὸν φήμιον 

; ᾿4λλ᾽ ἐξελϑόντες μεγάρων εὖ ναιεταόντων 
[90 ἐκ φόνου εἰς αὐλήν. 

ὅτε δὲ ὁμοῦ τόν τὲ οἶχον χαὶ τὰ χτήματα ἐπήνεσεν ὁ Τη- 
λέμαχος ἐμφανίξει ὃ 0 “Μενέλαος 

Τέχνα φίλ᾽, ἤτοι Ζηνὶ βροτῶν οὐχ ἄν τις ἐρίζοι" 

ἀϑανατοι γὰρ τοῦ γε δύμοι καὶ κτήματ᾽ ἔασιν. 
10. ᾿“λλὰ γὰρ ἐπανιτέον ἐπὶ τὸ συμπόσιον, ἐν ᾧ Ὅμη- 

ρος ἐπιδεξίως ἀφορμὴν εὗρε λόγων, ὥστε χτῆσιν συγχρῖ- 

ϑῆλυς ἐέρση)] ἩἨρδιοάϊ δουξ, ν, 398. 
189 6. ἥ7ένανδρος] Ῥ. 283. καὶ Ζίφιλος] καὶ οπι. Β. 

Αὐλὰς) αὐλὸς Β. δ᾽ ἐστὶν ΑΒΡ. δ᾽ οτῃ. Ὑ].. βασιλείοις] βα-- 
σιλίοις Β. Ὅμηρος) Οὔν58. χ, 994. 

189 ἢ. Πηλεὺς) 1Π|4. λ, 774. ᾿ἐπαιϑομένοις ἐγ Πρία- 

μος} Π|Δ4. ὦ, 040, χυλυυδόμενος) ϑοΙθοθαΐξαν χυλενδούμενος. 

᾽Οδυσσεὺς] Οαν55. χ, 378. εὖ ναιεταύντων) ἕζεσϑε ϑύραζε Ηο- 
ΠΙΘΙῚ 5. 

190 4. Πενέλαος] Οαν55. ὃ, 78. Ροβέ ἔασιν Ὁ 5ῖ6 ρΡογρίέ, 
[Ὁ ΕΣ - 

ος καὶ ἐπεὶ ἤκουσε τῶν ἐπαίνων. 

“1. Ὁ 
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γαι φίλου.᾽ οὐ γὰρ ὡς μοὶ προτείνει, ἀλλ᾽ ἐπιχαρί- 
τως παρενείρας ὃ ἹΜενέλαος,, ἐπειδὴ ἤκουσὲ τῶν ἐπαίνων, 

ν τὸ εὲν εἶναι πλούσιος οὐκ ἀρνεῖται" χἀνταῦϑα δὲ πέριε- 
λὼν τὸν φϑόνον ; πολλὰ γὰρ, φησὺ, ; παϑὼν ἔχειν αὐτόν. 

ου μέντοι γε ἀξιοῖ. ἑαυτὸν ϑεοῖς συγκρίνειν 
᾿ϑάνατοι γὰρ τοῦ γε δόμοι χαὶ χτήματ᾽ ἕασιν. 

ἐνδειξάμενος δὲ φιλάδε ἕλον ἦϑος καὶ μετ΄ ἀνάγκης φήσας 
ζἕὴν τε χαὶ πλουτεῖν ἀντιπαρέϑηκε, τὸν τῆς φιλίας, λόγον 

Ὧν ὄφελον τριτάτην περ ἔχων ἐν δώμασι μοῖραν 
ο γαΐειν, οἱ δ᾽ ἄνδρες σόοι ἔμμεναι, οἱ τότ᾽ ὄλοντο 

τ θοίῃ ἐν εὐρείῃ, ἑκὰς [ἄργεος ἱπποβότοιο. ᾿ 

τίς ἂν οὖν τῶν ἐχγόνων ἐκείνων τῶν ὑπὲρ τοῦ τοιούτου 
τεϑνηχότων οὐχ ἂν ἀνταξίαν δόξειε τὴν ἐπὶ τῇ στερήσει 
τοῦ πατρὸς λύπην τῇ τοῦ πατρὸς εὐχαρίστῳ μνήμῃ διορ- 

ϑουμένην; ὕπως δὲ “μὴ δόξῃ κοινὸς εἶναε πρὸς πάντας 

τοὺς παραπλησίως αὐτῷ τὴν εὔνοιαν ἀρδείας ἐπή-: 
γέγχει 

Τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι, ἀχνύμενός περ, 
ἃ ὡς. ἑνὸς , ὅστε μοι ὕπνον ἀπιχϑαίρει καὶ ἐδωδήν. ὦ 

ἵνα δὲ μὴ φαίνηται μηδενὸς τῶν ἐχείνου ΑΟΕΡΊΝ ΝΣ, ἐμνή- 
σϑὴ κατ᾽ ὄνομα 

᾿Οδύφονται γύ που αὐτὸν 
““αέρτης ϑ'᾽ ὃ γέρων χαὶ ἐχέφρων. “Πηνελόπεια ̓  
Τηλέμαχός ϑ᾽, ὃν ἔλειπε γέον ,γεγαῶτ᾽ ἐνὶ οἴκῳ. 

τοῦ δὲ δαχρύσαντος πρὸς τὴν μνήμην ὁ μὲν ἐφίστησι, 

κἂν τοσούτῳ τῆς “Ἑλένης ἐπεισόδῳ, ᾿ὐζαντουν ἐχ τῆς ὁμοιό- 

παρενείρας ΨΊ,. παρεΐρας ἈΒΡ, 
190 ἢ, πολλὰ -- παϑὼν)] Θᾶν55, δ, 81.. 95. μέντον γε Β. γε 

οἴη. ὈΨῚ,. ᾿Αϑίνατοι) Θάν55. ὃ, 79. Πππο υϑυβιιηὶ οπι. Β. 

ὯΩν 1, ἐξ Οαν55. δ, 97. ὡς Υ. ὡς ΒΡ. περ ἔχων] παρέχων ΒΡ, 

19 (: σόοι] σῶον Ῥ. οἱ ὥλοντο Β. τίς ἂν οὖν τὼν 

ἔνγϑρον ἐκείνων τῶν ὑπὲρ τοῦ τοιούτου θανόντων οὐκ ἂν ἀταξίων δώσειε 

τὴν ἐπὶ «ἢ στερήσει τοῦ πατρὸς τῇ τοῦ πατρὺς εὐχαρίστῳ γνώμῃ διορ-- 

ϑουμένην Ὁ, ὑπὲρ τοὺ ποιούτου τεϑνηκότων) τεθνηκότων ὑπὲρ τοῦ 

τοιούτου Ὁ. ἀνταξίαν] ἀνταξίᾳ ΒΟΒν οἶρ ἢ. ὠνταξίως ΤπΓη θι5 οἵ 

(αβαι θοπτι5. δὕξειεν τὴν ἐπὶ Ψ1,. δόξειεν ἐπὶ Ὁ. 

190 ἃ. μηδενὸς τῶν] μηδὲν θοτῶν 18. ἐπεισόδῳ ΥἹ,. ἐπ᾿ εἰσ-- 
όδῳ Ῥ. ἐπεισόδιον Ὁ ἐξ δρίτομνδ ἨΟΘΒΟΒΕΙ, ἐπεισιούοης ϑοΠτνοῖρ ἢ. κὰν 

τούτῳ τὸ τῆς “Βλένης ἐπεισόδιον ( ἀ5αιιθ ΠῚ18, , 
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6 τῆτος τεχμηραμένης --- πάνυ. "γὰρ αἱ γυναῖχες διὰ τὸ πα- 
θατηρεῖσϑαι τὴν ἀλλήλων σωφροσύνην δειναὶ τὰς ὁμοιότη- 

τας τῶν παίδων. πρὸς τοὺς γονέας ἐλέγξαι ----- παρεμβάλ- 
λοντός τινα λόγον χαὺ τοῦ “Πεισιστράτου » χρὴ γὰρ καὶ 
τοῦτον μὴ παρεῖναι δορυφορήματος τρόπον » χαὶ διαλεχ- 
ϑέντος εὐσχημ όνως περὺ τῆς αἰδοῦς τοῦ Τηλεμάχου, πάλιν 
ἐπιβάλλει ἃ Μενέλαος περὶ τῆς τοῦ ̓ Οδυσσέως φιλίας, ὅτι 

μετὰ μόνου καταγηράναι μάλιστ᾽ ἂν ἤϑελεν ἐχείνου. 
ῇ 17. Κατὰ δὲ τὸ εἰχὸς οἱ μὲν δαχρύουσιν, ἡ δ᾽ ᾿Ελέ- 

γῃ., Διὰς οὖσα ϑυγάτηρ χαὶ παρὰ Ὁ τῶν ἐν «Αἰγύπτῳ αοφῶν 
μέμονη σεῦ πολλοὺς λόγους, εἰς τὸν οἶνον ἐμβάλλει πανγα- 

κὲς᾿ τῷ ὄντι φάρμακον χαὺ ἄρχεται, διηγεῖσθαι τὰ περὶ τοῦ 
᾿Οδυσσέως, μεταξὺ ταλασιουργίας ἁπτομένη, οὐ δι᾽ ἀρέσ- 
κειαν τοῦτο πράττουσα, ἀλλ᾽ οἴκοϑεν ἔχουσα τὴν τοιαύ- 

[91 τὴν αἵρεσιν. ἡ γοῦν “Αφροδίτη ἐρχομένη πρὸς αὐτὴν μετὰ 
ᾧ τὸ. μονομάχιον εἰχάζεται. 

[ι θηὺ δέ μὲν εἰχυῖα παλαιγενέϊ προσέειπεν 
“ εἰροκόμῳ, ἢ αἱ “1ακεδαίμονι ναιεταγούσῃ 

ἤσχειν εἴρια καλά. 

ἐμφανίζεται δ᾽ αὐτῆς οὐ παρέγως τὸ φίλεργον κάκ τούτων 

τ πεσοῆμν" χιεδνον ες. -- πὶ 

τὰ: ὮΣ 

Ἐπ, {ρθε εὔλβρξοι τ ττμακλρσσασς ον, σεται τε τς 

᾿ Τὴ δ᾽ ἄρ᾽ ἅμ᾽ Ἵδρήστη χλισίην εὐτύχτον ἔϑηκεν" 
ᾧ ᾿Δλκίππη δὲ τάπητα φέρεν μαλαχοῦ ἐρίοιο, ἡ 
᾿, Φυλὼ δ᾽ ἀργύρεον τάλαρον φέρε, τόν οἵἱ ἔδωχεν 

Ν᾿ “Ἡλκάνδρη, “Πολύβοιο δάμαρ: 
ἣν ᾿ τόν ῥὰ οἱ ἀμφίπολος Φυλὼ παρέϑηχε φέρουσα, 
Ἧ γήματος ἀσχητοῖο βεβυσμένον" αὐτὰρ ἐν. αὐτῷ 

ἢ ἡλαχάτη τετάνυστο » ἐοδγεφὲς εἶρος. κἔχουσα. 

᾿ 190 6. πάνυ γὰρ --- ἐλέγξαι] Ἐπιεέλεμίιθ Ρ. 1489, 22. - παραϑ 
ο΄ τηρεῖσϑαι] παρατηρῆσϑαι Β. μὴ παρεῖναι) μὴ οπι, ὃ. 5 μετὰ 

μόνου. ομι. Ὁ, ἤϑελεν ἐχείνου ϑομνοῖρη. Τιερορθαίαν ἤϑελε μειῖ, 

“Ὁ ἐκείνου. 

190 ἢ. παναχὲς ΑἹ. πάναχες ΨΙ,.. παναληὲς ΒΟ. Ψιάο Θάνγ85. 

με. ὦ». Ὁ Ξ  ἐν»-. 

ὃ, 221: ἔχουσα] ἔχουσαν Β. 

; 191 ἃ, αὐτὴν] αὐτὸν Β. μονομάχιον] δου θαίαν μονομσχεῖον. 

Ὶ Τρηὴ ΠΙαά. γ, 380. παλαιγενὲς Β. γαιεταύώσῃ Πομο- 

ος χα. φίλεργον) φιλερχὸν Ῥ, Τῇ δ᾽ ἄρ᾽ Οάγ585. ὃ, 129. 

ο΄ "Αδρήστη] ἀδράστη ΒΡ, 
191 ". Ν, 3. ἀργύρεον] ἀργύριον Β.. Υ. 4. "Δ4λκάνδρη] ἀλκαν-- 

δρίππη ΑΒΡ. ν. 0. ἐν αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐτῷ ἸἨΠΙΘΓα8., 
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ἔοιχε δὲ χαὶ αὐτὴ τὴν ἑαυτῆς ᾿καλλιτεχνίαν 
γοῦν Τηλεμάχῳ πέπλον τινὰ δωρουμένη, φησὶ 

δῶρόν τοι καὶ ἐγὼ, τέκνον φίλε, τοῦτο δίδωμι, 
μνῆμ᾽ “Ἑλένης χειρῶν β, ᾿πολυηράτου ἐς γάμου ὥρῃ 
σῇ δ᾽ ἀλόχῳ φορέειν. 

αὕτη δ᾽ ἢ φιλεργία τὴν σωφροσύνην αὐτῆς καταμηνύει" 
οὐ χλι ιδῶσα γὰρ οὐδὲ ϑρυπτομένη διὰ τὸ κάλλος εἰσάγε- 
ται. εὑρίσκεται γοῦν περὶ ἱστὸν ὑφαίνουσα καὶ ποικίλλουσα" 

ἣν δ᾽ εὑρ᾽ ἐν μεγάρῳ᾽ ἢ δὲ μέγαν, ἱστὸν ὕφαινε, 
δίπλαχα μαρμαρέην" πολέας δ᾽ ἐνέπασσεν ἀέϑλους 
Τρώων ϑ ἱπποδάμων καὶ ᾿Ἵχαιῶν͵ χαλκοχιτώνων, 
οὐς ἔϑεν εἵνεκ᾽ ἔπασχον ὑπ᾿ “Ἄρηος παλαμάων. 

18. Διδάσκει δ᾽ ἡμᾶς “Ὅμηρος ὃ ὅτι δεῖ καὶ τοὺς χεχλη- 
μένους ἐφ᾿ ἑστίασιν παρακαλεῖν ἀπανίστασϑαι τοὺς ἐπ ἢ 

κότας. ὃ μὲν Τηλέμαχος τὸν Μενέλαον. ἰ 
᾿Α4λλ᾽ ἄγετ᾽ ». εἰς εὐνὴν τράπεϑ'᾽ ἡμέας, ὄφρα χαὶ ἤδη 

ὕπνῳ ὑπὸ γλυχερῷ ταρπώμεϑα χοιμηϑέντες. δ 

ἡ δὲ προσποιουμένη Μέντωρ εἶναι ᾿4ϑηνᾶ τὰ τὸν ΜῈ 
στορῶ ; 

“4λλ᾽ ἄγε, τάμνετε μὲν γλώσσας, δ λνωδε δὲ οἶνον, 
ὅφρα Ποσειδάωνι καὶ ἄλλοις ἀϑανάτοισιν. 
σπείσαντες χοίτοιο μεδώμεϑα" τοῖο γὰρ ὥρη. 

ἐν δὲ ταῖς τῶν ϑεῶν ἑορταῖς οὐδ᾽ ὅσιον εἶναι δοχεῖ πλείω 
χρόνον παραμένειν. γνωμικῶς γοῦν φησι παρὰ τῷ “Ὁμήρῳ 
ἡ 4ϑηνᾶ 

Ἤδη γὰρ φάος οἴχεϑ᾽ ὑπὸ ξόφον. οὐδὲ ἔοιχε 

δηϑὰ ϑεῶν ἐν δαιτὶ ϑαασσέμεν, ἀλλὰ νέεσϑαι- 

ἑαυτῆς) ἑαυτοῖς Β. καλλιτεχνίαν Ἀ. φιλοτεχνίαν ΒΟΡΥΤ,, 

191 ο. Ζῶρόν τοι] Οάγ55. ο, 12. ἐς γάμου ΒΡ. εἰς γάμου 
γΠ. οὗ δ᾽) δ᾽ οην. Ηοπιθιι8. ποι". λλουσα] ποικίλουσα Β. 

ἢ ΤῊ] Π|α8,.γ, 125. 

191 ἀ. μαρμαρέη»] πορφυρέην ἨΟΠΙΘΙΊΒ. εἵνεκ" ΑΒΡ, οὕνεκ᾽ 
ΨΠ, Ζιδάσκει --- χεκληκότας  Ἐπδέαξπῖα5. Ρ. 1471, 40. 

᾽4λλ}] Οαν85. ὃ, 294. ἡμέας] ὑμέας Ῥ. κοιμηϑέντες) κοιμιυ- 

ϑέντες Β, 

191 6. ᾽.42λ} Θάγεβϑβ. γ, 332. ᾿χεράσασϑε ΒΡΥ͂, χεράσεσϑε Ἱ, 

εἐ Βομννοῖρη. δἀϊεῖο, κεράασϑε ΗΟΠΙΘΓΙΒ. Ἤδη) Οάγ85. γ, 380. 
ϑαακοσέμεν} ϑεασσέεμεν Β. 
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᾿ χαὶδ νῦν δὴ γόμος ἐκ ϑυσιῶν τινων πρὸ ἡλίου δύνοντος 
᾿ ἀπιέναι. χαὶ παρ᾿ «Αἰγυπτίοις δὲ τὸ παλαιὸν σωφρονιχῶς 

διεξήγετο τὸ τῶν συμποσίων γένος, χκαϑάπερ εἴρηκὲν “ἴπολ- 
λώνιος ὃ περὲ τούτων γεγραφώς. καϑ' ἡμένοι μὲν γὰρ ἐδεί- 
πνοῦν, τροφῇ τῇ λιτοτάτῃ χαὶ ὑγιεινοτάτῃ χρώμενοι χαὶ. 
οἴνῳ τοσούτῳ ὅσος ἱκανὸς ἂν γένοιτο πρὸς εὐϑυμίαν, ἣν 
ὁ 1Πνδαρος αἰτεῖται παρὰ τοῦ Διὸς 

Τί δ᾽ ἔρδων φίλος 

σοί τὲ καρτεροβρόντα Κρονίδα, φίλος δὲ Μοίσαις 

Εὐϑυμίᾳ τε μέλων εἴην, 
ΤΉ Ή Ως, 

τοῦτ αἴτημί σε. 
4 τὸ δὲ Πλάτωνος συμπόσιον οὐ συνέδριόν ἐστιν, οὐ βου- 
λευτήριον » οὐ λέσχη φιλοσύφων. “Σωχράτης γὰρ οὐδὲ τοῦ 

συμποσίου ἀποστῆναι. ϑέλει, καίτοι ᾿δρυξιμάχου χαὺ Φαί- 

δρου χαὶ ἄλλων τινῶν ἀποστάντων, ἀλλ᾽ ἐγρήγορε μετ᾽ 
Ιγάϑωνος χαὶ “Δριστοφάνους χαὶ πίνει ἐξ ἀργυροῦ φρέα- 

τος" καλῶς γάρ. τις τὰ μεγάλα ποτηρία οὕτως ὠνόμασε. 

πίνει τ΄ ἐχ τῆς φιάλης ἐπιδέξια. φησὶ δὲ καὶ μετὰ τοῦτο 

τοὺς μὲν δύο γυστάζειν, καταδαρϑεῖν δὲ πρότερον τὸν 

Ρ ᾿“Δριστοφάνη, ἤδη δὲ ἡμέρας ὑποφαινούσης τον ᾿4γάϑωνα" 

καὶ τὸν “Σωκράτη καταχοιμήσαντα ἐχείνους ἀναστάντ᾽ 

ἀπιέναι εἰς τὸ “ύχειον, ἐξὸν, φησὶν ὁ Ἡρόδικος, εἰς τοὺς 

“Ὁμήρου “αιστρυγόνας, 
Ἔνϑα χ᾽ ἄῦπνος ἀνὴρ δοιοὺς ἐξήρατο μισϑούς. 

490. Πᾶσα δὲ συμποσίου συναγωγὴ παρὰ τοῖς ἐρ- 
χαίοις τὴν αἰτίαν εἰς ϑεὸν ἀνέφερε, καὶ στεφάνοις ἐχρῶντο 
τοῖς οἰχείοις τῶν ϑεῶν χαὶ ὕμνοις καὶ φδαῖς. χαὶ δοῦλος 

᾿ χαὶ νῦν δὴ --- ἀπιέναι) ἘΠιδίαίηπι5 Ρ. 1471, 39. 

191] ἔ, ὃ περὶ] ΒΡ. ὃ οπι. 1, δὲ Βομννοῖση. οαϊεῖο. λιτο-- 
ο τάτῃ} λιτωτάτῃ ἈΡ. ἹΠΠνδαρος} τ. 127. ν. 632. τί δ᾽ ὁ 

ὁπ). Β δὲ Ἐπυβίαιῃι5 Ρ. 1490, 358. μέλων ΟΑΒΔΆΡΟΠι5. μελῶν 

ΡΥΙ,. αἴτημν ΑΒΟ οἐὲ Ενϑίαίξῃιι 5. αὐτοῦμαν ΡΥ͂Τ,. 

192 ἃ. οὗ συνέδριον] ὃ συνέδριον Β, ὃ συνέδριον Ῥ. χαλῶς γάρ 
τις) ΟΠαπιδο]θο: υἱάς ΧΙ. Ρ. 40] ο. πίνει τ᾽ --- εἰς τὸ “1ὐκειον] 
ῬΙιαίο ϑ'υιηροβ. Ρ. 213. 214. 223. 

192 Ρ. σωχράτη Β. σωχράτην ΡΥ͂Ι,. χκατακοιμήσαντα) κατα- 
κουμίσωντ᾽ ῬΆῚ5 ΠΡγογαπ ἱπ Ρ]ΐοπο ἢ. 223 ἀ, ἀναστάντ᾽ Β. 

ἀναστάντα ῬΥ͂Τ,. ἌἜνϑα κ᾽ ἄϊπνος)ὴ Οαγ55. κ, 84. 
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οὐδεὶς ἦν ὁ διαχονήσων, ἀλλ᾽ οἱ νέοι τῶν ἐλευϑέρων: ᾧνο- 
χόουν, ὡς ὃ τοῦ Μενελάου υἱὸς, καίτοι νυμφίος ὑπάρχων 

ς χαὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς γάμοις. παρὰ δὲ τῇ χαλῃ «Σαπρφοῖ καὶ 
ὃ Ἑρμῆς οἰνοχοεῖ τοῖς ϑεοῖς. καὶ τἄλλα δὲ πάντα πα- 

᾿ ρεσχεύαξον τοῖς δειπγουσιν ἐλεύϑεροι. χαὺ οἱ. δειπνήσαντες 

ἀπελύοντο φωτὸς ὄντος. ἐν ἐνίοις δὲ χαὶ τῶν Περσικῶν 

συμποσίων ἔ) γίνοντό τινες χαὶ βουλαὶ ̓ καϑάπερ, ἐν τῷ τοῦ 

᾿"2γαμέμνονος κατὰ τὴν στρατείαν. τὸ δὲ τοῦ ᾿ἀχκινόου 
συμπόσιον, πρὸς 9 ἀποτέταται τοῦ ̓ Οδυσσέως ὃ “λόγος 

οὐ “γὰρ ἔγωγέ τί φημι τέλος χαριέστέρον. εἶναι 
ἃ 2) ὅταν εὐφροσύνη μὲν ἔχῃ κατὰ δῆμον ὅπαντα, 

δαιτυμόνες δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ ἀκουάζωνται ἀοιδοῦ.᾿ 
ξένου ὑποδοχὴν ἔχει, ὄγτων καὶ αὐτῶν. τῶν. Φαιάχων τρυ- 
φερῶν. ὕπερ συμβάλλων τις πρὸς τὰ τῶν φιλοσόφων συμ- 

πόσια χοσμιώτερον ἂν εὕροι, χαίτοι τοῦτο πε ἐριέχον καὶ ἱλαρό-- 

τητὰ χαὶ παιδιὰν εὐσχήμονα. μετὰ γὰρ τὸν ἀγῶνα τὸν γυμνι- 

χὸν δει ὃ ῳδὸς »ἀμφ᾽ Ἴἥρεος. φιλότητα 4 μῦϑόν “τινὰ 

χλεύῃ χε ἐχραμένον χαὶ εἰς τὴν ̓ μνηστηροφονίαν ὑποϑήκας 

ὑποτιϑέμενον τῷ ᾿Οδυσσεῖ, ὡς τοῦ Ἡφαίστου χαὶ τοῦ 

χυλλοποῦδίωνος τὸν ἀνδρειότατον ἼἌρη καταγωνιβαμένουι 
20, ̓ Εχαϑέζοντο δὲ καὶ δειπνοῦντες. οἱ τότε. ΩΣ ἀκ 

γοῦν ὃ “Ὁμηρύς φησιν εἶ 

“Βξείης ἕζοντο κατὰ χλισμούς τε ϑρόνοις τε. 

192 6. Σαπφοῖ] Οοπῖ, 1. Ρ. 39 ἃ. δὲ Χ, Ῥ- 420 Ἦν ' 
᾿ ποῖς ϑεοῖς --- ἐλεύϑεροι 4. ΑΒΟΙ, οὐ οοάδχ Οουβϑιϊαπιβ ρα Βοβοίξ. 
Οὔὐβοῦυ. δυπι, 1. 6. ν. 9. οπι. ΡΥ. τἄλλα "δὲ πάντα] ταῦτα δὲ 

Ὁ οἱ (οι βο  λπιι8. ἐλεύθεροι] ἐλευϑέροις Β.. ΟἸΠεροικῶν) ὙΙ1ά6 

ΙΥ. Ρ. 144 ἃ. τινὲς καὶ] τινα καὶ Β. ὃ λόγος] ὃ οπι, ΒΡ, 

Οὐ γὰρ] ΟᾶνΒ85. ε, ὃ. 

102 ἃ. τρυφερῶν] τρυφηλῶν Ὁ. συμβάλλων Τ,. συμβάλων (510) 
Ὑ. ουμβαλὼν Ῥ. καίτοι τοῦτο] καὶ τοιοῦτο ΙΒ. καὶ ἱλαρότητα] 
χαὺ ὁπ. Ῥ, ἄρεος Ὁ οὰπιὶ Ηομιθτο Οαν85. ϑ, 267. ἄρεως ΡΥΓΤ,. 

φιλότητα) φιλότητος, υὐ ἴῃ ἨΟΠΙΘΙῸ 68, ἰπ βου! ρίαν αθ ΘΟ πι- 

Ῥεμπάϊο οοαϊοὶβ Ο νἱᾶρτο βιδὶ υἱάθρθαίιν βοῦν οἰ ρ ἢ, 
τον εἰς Ῥ. 

καὶ εἰς] καί- 

102 6. ὑποθήκας ὑποτιϑέμενον Ο. ὑποϑηχῶν ὑποτιϑεμένων ΡΎΤ,, 
χυκλωποδίωνος ΒΒ. κυκλοποδίωνος Ῥ,. Ἄρη] ἄρην Β. 

ὃ “Ὅμηρος! ὁ οπι, Β. “Ἑξείης] Οαν85. ἐ,.1458. γ, 389. 
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ὁ γὰρ ϑρόνος. αὐτὸ μόνον. ἐλευϑέριός ἐστι καϑέδρα σὺν 
ὑποποδίῳ, ὅπερ ϑρῆνυν καλοῦντες ἐντεῦϑεν αὐτὸν ὠνό- 
μασαν ϑρόνον. τοῦ. ϑρήσασϑαι χάριν, ὅπέρ ἐπὶ τοῦ χα- 

ϑέζεσθαι τάσσουσιν, ὡς Φιλητᾶς 

Θρήσασϑαι πλατάνῳ γαίῃ ὕπο. 

εὖ δὲ χλισμὸς περιττοτέρως κεχόσμηται. ἀνακλίσει. τούτων 
δ᾽ εὐτελέστερος ἣν ὁ δίφρος. τῷ γοῦν ᾿Οδυσσεῖ ἐπαίτῃ, εἰ- 
γαὶ δοχοῦντι ,5 δίφρον ΔΕ: φησὶ, χαταϑεὶς ὀλίγην τὲ 

τράπεζαν. “ ᾿ 

Οἱ δὲ χρατῆρες αὐτοῖς, ὥσπερ ἔχει. χαὺὶ τοϊδιομοι. χες 
χραμένοι παρειστήκεσαν ᾽ ἐξ ὧν οἱ κοῦροι διακονούμενοε 
τοῖς μὲν ἐντιμοτάτοις ἀεὶ πλῆρες παρεῖχον τὸ ποτήριον, 
τοῖς δ᾽ ἄλλοις ἐξ ἴσου διένεμον. ὃ γοῦν “4γαμέμνων πρὸς 
τὸν ᾿Ιδομενέα φησὶ 

Σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ 
ἕστηχ᾽, ὥσπερ ἐμοὶ, πιέειν ὅτε ϑυμὸς ἀνώχγοι. 

προέπινον δ᾽ ἀλλήλοις οὐχ ὥσπερ ἡμεῖς, τοῦτο γὰρ 
προεχπιεῖν ἐστὲν, ἀλλὰ μεστὸν τὸν σκύφον" 

᾿᾿Πλησάμενος δ᾽ οἴνοιο δέπας δείδεχτ᾽ ᾿Δχιλῆα. ᾿ 
ὁσάχις δὲ χαὶ τροφὰς ἐλάμβανον προειρήκαμεν ἤδη" ὅτι 
δὴ τρεῖς ἦσαν διὰ τὸ τὸ αὐτὸ ποτὲ μὲν ἄριστον, ποτὲ δὲ 

δεῖπνον ὀνομαάζεσϑαι. γελοῖοι γάρ εἰσιν οὗ φάσκοντες ὅτι 
καὶ τέσσαρας ἐλάμβανον , ἐπεὶ ὃ ποιητὴς ἔφη. »»-ὺ δ᾽, 

ἔρχεο δειελιήσας "" οὐ γοοῦντες ὅτι λέγει τὸν δειλινὸν δια- 
τρίψας χρόνον. ὅμως. "δὲ οὐδεὶς δείξει παρὰ τῷ ποιητῇ 

τρεῖς τίνα λαμβάνοντα τροφάς. διαμαρτάνουσι δὲ ἡπολλοὶ 

αὐτὸ μόνον] αὐτὸς μόνον Ο. αἰνᾶιιαὰθ νοοθπὶ οπιϊϑῖε ἘΠ αβέδεϊι5. Ρ. 
.1482, 3. Φιλητᾶς) ϑονθοβαίιν Φιλήτας. φιλίτας Β. πλα-- 

τάνῳ] δὲ πλατάνῳ ΑΒΟΡ οὐ ᾿υβέλίῃϊα5. γαίῃ] λασίῃ ἩρϊητῖοΝ. 
ΟὈδβογυδΐί, Ρ. 506. 

.102 {, ὃ δέ γε κλισμὸς περισσοτέρως χεκόσμηταν ἐπὶ ἀνακλίσει ἘΠπ:- 

βίδι 5 ν. 1482, ὅ. ἀνακλίσει] ἀνακλίσεις Β. δίφρον] Οὐ γ585. 
υ, 209. παρειστήκεσαν Ὁ. παρεστήχεσαν ΡΥ. 

193 ἃ. Σὸν] Πιαά. ὃ, 202. αἰεὶ Β. ἀεὶ ΡΥΊ,. ἀνώγου 
ἈΡ. ἀνώγει Ψ1.. Πιλησάμενος] Πἰαᾶ. ε, 224. τὸ αὐτὸ ΒΡΥ͂. τὸ 
τὸ αὐτὸ 1,.. οἷ φάσκοντες) ῬὨΪΠΘΠπιο: νὙἱᾷ6 1. Ρ. 1] ἅ. 6. τέσσα- 
ρας] τέσσαρες Β. Σὺ δ᾽ Οὐγ55. ρ, 899. διελιήσας ΒΡ, 

193 Ὁ. λέγεν τὸν] λέγει τὸ Β. δείξει" δόξει Ὁ, παρὰ τῷ 

ποιητῇ --- δὲ πολλοὶ οτχ, Ρ. τρεῖς Β εἴ Ἐπυδίαξηῖιι5 Ρ. 1893, ὃ. 
τρίς ΨΙ,. 
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παρὰ τῷ ποιητῇ ἐφεξῆς τιϑέντες τούτους τοὺς στίχους 
Σῆον δ᾽ αἰδοίη ταμίη παρέϑηκε φέρουσα, Ἂ 

᾿ εἴδατα πόλλ᾽ ἐπιϑεῖσα, χαριζομένη παρεύντων" 
δαιτρὸς δὲ χρειῶν πίναχας παρέϑηκεν. ἀείρας. ἀν 

εἰ γὰρ εἴδατα παρέϑηκεν ἡ ταμίη, δῆλον ὡς κρεάτων λεί- 

ψανα τυγχάνοντα τὸν δαιτρὸν οὐχ ἔδει παρεισφέρειν. διό- 
σὲρ τὸ ΟΝ ἀπαρκεῖ. ἀπαλλαγέντων δὲ τῶν δειπνούν-- 
τῶν αἱ τράπεζαι ἐβαστάξοντο, ὥσπερ παρὰ τοῖς μνηστῆρσι 
καὶ τοῖς Φαίαξιν, ἐφ᾽ ὧν καὶ λέγει 

“μφίπολοι δ᾽ ἀπεκόσμεον ἔντεα" δαιτός" 
δῆλον ὡς τὰ ἀγγεῖα. καὶ γὰρ τῶν ὕπλων τὰ σχεπαστικεὶ, 
ϑώραχα καὶ χνημῖδας χαὶ τὰ τούτοις ἐμφερῆ, λέγου- 
σιν ἔντη, καϑάπερ, ἀγγεῖα τῶν τοῦ σώματος μερῶν ὄντα. 
τῶν δὲ ἡρωϊχῶν οἴχων τοὺς μείξονας “Ὅμηρος μέγαθά χα- 
λεῖ χαὶ δώματα χαὶ κλισίας, οἱ δὲ νῦν. ξενῶνας. καὶ ἀν-- 

δρῶνας ὀνομάζουσι. 
ΟὟ ΗΝ οὖν ὀνομάσομεν, ὥὄγδῥερ φίλοι, τὸ συμπόσιον, 

ὅπερ ̓ ντίοχος ὃ ᾿Επιφανὴς μὲν κληϑεὶς, ᾿ἐπιμανὴς δ᾽ ἐκ 

τῶν πράξεων ὀνομασϑείς; βασιλεὺς δ᾽ ἢν οὗτος τῶν Σιυ- 

ριαχῶν τῶν ἀπὸ “Σελεύκου εἷς" περὶ οὗ φησι “Πολύβιος 

διαμαρτάνουσι δὲ πολλοὶ παρὰ τῷ ποιητῇ ἐφεξῆς ΑΒ εἰ οὐάοχ Ἀοδδία- 

πὰ ἰπ βομθάϊα Οαβαυθοπίὶ. ἁμαρτάνουσι δὲ οἱ ἐφεξῆς ΟΥΤ,. 

“Φῖτον] Θᾶγνββ. α, 139. στεῖχον ᾿. λείψανα Ψ]1.. λειψάνων ΑΒΡ. 

ἀπαλλαγέντων --- μερῶν ὄντα ὁπι. Ὁ. 

193 ο. ᾿ἀμφίπολο ΘάγΒ5. ἡ, 232. ἀγγεῖα] Τιοσοθαίαν. αἴ- 

τια, ἀντία σρττίσοθαέ σαβαυθοπιβ: ααρὰ ἴθ Ὁ δὲ ΠΠΡτῸ Αδϑδίαπο ἴῃ 

Βοιδαϊβ Οαβαπθοπὶ βουρέαπι 6558 πᾶῦναὰξ ΨΠΠΘΟγαπίυ5, ἀὰ ΠθγῸ 

Δορίδμο πιθηάδοῖ! οὐπνσέα5. ΔΡ ϑοθνν ΘΙ 5}.: 46. Ὁ πὸπ οοπβέδέ, 1π580- 

Ἰοπέοπι νοοῖβ ἀγγεῖα ἀϑὰπι δἀάϊέο 6 πΊΟΓΘ σ ΤΉ ΔΕΙ ΟΥ̓ καϑάπερ 

Ἰοηΐνῖε Αἰμδηδοῦβ. Ἐέν πιο]. Μο Ρ. 345, 17. Ἔντεα: τὰ ὅπλα, παρὰ 

τὸ ἐντὸς περιλαμβάνειν τὸ σῶμα, καὶ ἐντὸς εἶναι τὸν φοροῦντα, οἱονεὺ 

σκεπαστήριά τινα ὄντα, διὰ τὸ περιλαμβάνειν τὰ σώματα. οἂϊ Β᾽ ΠΗ Π18 ἐνὰ- 

ἄσπε Εέγπιο]. πᾷ. Ρ. 190, 58. “50801. Ἠοπιον. ΠΙαᾶ, γ, 339. 

ὀνομάζουσι (ΑΒΔ ΆΒΟΠῚΙ8. ΠΤ οσορθαΐυγ νομίζουσι. Ὑ οΥ̓θαπι οπι. Ὁ εὐ Βυ- 

ΒιΔΈΠΣ 5 Ῥ' 1483, 24. Ῥοβέ ἀνδρῶνας Ὁ Ἰηΐενε ὅτε ἀρχεσίλαος 

εἰς συμπόσιον παρακλιϑεὶς καὶ συγκατακλιϑεὶς ἑνὶ --- τήλεφος καλούμε- 

φος, ατὰἃθ 6Χχ Ρ. [δ0ὺ ὁ βαπιίᾶ. ᾿Αντίοχος] "᾿Αντίοχος συνήγαγεν 

δοῦν εἰρ μα ΌΒΟΓΙ5. 

1938 ἃ. δ᾽ ἡ»} δ᾽ οὖν Ἔ. Πολύβιος] Τῖθτο ΧΧΥ͂Ι. (νο]. ΤΥ΄. 

ν. 303. δοιννοιρμ.): νυἱὰθ Χ, ῥ. 499 ἃ. 



πνν 

Ε 497 

τάδε,᾿ ὡς ἀποδιδράσκων ἐχ τῆς αὐλῆς ἐνίοτε τοὺς ϑερα- 
πεύοντας, οὗ τύχοι τῆς πόλεως ἀλύων ἐφαίνετο δεύτερος 
χαὶ τρίτος" μάλιστα, δὲ πρὸς τοῖς ̓ ἀργυροχοπείοις εὑρίσκετο 

᾿ χαὺ χρυσοχοείοις, εὑρησιλογῶν καὶ φιλοτεχνῶν πρὸς τοὺς 

τορευτὰς χαὶ τοὺς ἄλλους τεχνίτας. ἔπειτα χαὶ μετὰ δῆμο- 

τῶν ἀνθρώπων συγκαταβαίνων ὡμίλει ᾧ τύχοι, καὶ “μετὰ 

τῶν παρεπιδημούντων συνέπινε τῶν εὐτελεστάτων. ὅτε δὲ 
8 τῶν νεωτέρων αἰσϑοιτό τινας συνευωχουμένους, οὐδεμίαν 

ἔμφασιν ποιήσας παρῆν ἐπικωμάξων. μετὰ χεραμίου χαὶ 

συμφωνίας, ὥστε τοὺς πολλοὺς διὰ τὸ παράδοξον ἄφιστα- 

μένους φεύγειν. πολλάχις δὲ καὶ τὴν ϑασαιλιχὴν ἀποϑέμε- 
γος μῶν γὼ τήβενναν ἀναλαβὼν περιήει κατὰ τὴν ἀγορὰν 

ἀρχαιρεσιάξων, χαὺ τοὺς μὲν δεξιούμενος, τοὺς δὲ χαὶ πεέρι- 

ΝΙΝ πτύσσων, παρεκάλει φέρειν αὑτῷ τὴν ψῆφον, ποτὲ μὲν 

᾿ ὡς ἀγορανόμος “γένηται, ποτὲ δὲ ὡς δήμαρχος. τυχὼν δὲ 
ὴ τῆς ἀρχῆς χαὶ χαϑίσας ἐπὶ τὸν ἐλεφάντινον δίφρον χατὰ 

π᾿ τὸ παρὰ Ρωμαίοις ἔϑος, διήχουε τῶν χατὰ τὴν ἀγορὰν 

᾿ γενομένων συναλλαγμάτων. χαὺ διέκρινε μετὰ πολλῆς σπου- 
δῆς καὶ “προϑυμίας. ἐξ ὧν εἰς ἀπορίαν ἦγε τῶν ἀνϑρώ- 
πῶὼν τοὺς ἐπιειχεῖρ" οἱ μὲν γὰρ ἀφελὴ τίνα αὐτὸν εἰναὶ 

ὑπελάμβανον, οἱ δὲ μαινόμενον. καὶ γὰρ περὶ τὰς δωρεὰς 
το ἦν παραπλήσιος. ἐδίδου γὰρ τοῖς μὲν ἀστραγάλους ΝΗ 

χαδείους, τοῖς δὲ φοινιχοβαλάνους, ἄλλοις δὲ χουσίον. καὶ 

Α' 

ἱ ἀποδιδράσκων) ἀποδιδάσχων Β. ϑεράποντας οὐ τύχη Β. ἀλύων 

᾿ Βιοάοτυβ ἱπ Εἰχοογρέΐβ γ 816511 Ρ, 803. (γ01.11. ῥ. 577. ΝΥ 6585. γο]. 1Χ. 

φ. 408. ΒΙρ) 80 δον οῖ ΒΕ. ἱπαϊοδέθβ: «αἱ 516 βου θέ, περιΐει τὴν 
πόλιν ἀλύων ὅπου τύχοι δεύτερος ἡ «ρῖτος. Τιοροθαΐαν αὐτῶν. ἑαυτῶν 

᾿ ΒΏΡ. ἀργυροκοπίοις ἌΡ, χρυοοχοείοις ΒΟ, χρυσοχοίοις ΡΥ͂Ι,, 
“ ᾧ τύχοι ῬΥΨΙ,. ὃ τύχοι ΑΌ εἐ βεογὶρτὲ φωιϊάαηη Οαβαυθοηὶ. 

193 6. ποιήσας] ποιήσασι Β. χεραμίου ΨΊ, Βῖο εἐ Χ, Ρ. 439 ἃ. 
χεραμείου ΑΒΡ, χερατίου ὨΙοΟάοτα5. ἀφισταμένους] ,,ΟΙαςοί ἂνι: 
σταμένους, τὰ αἰϊὲ ἐῤγὺὶ ᾿αϑεηί.“ς (ἀβαῦθοπιβ. ἀφισταμένους εχ ΑΒῸΡ 
ἀϊδογέθ ἐποίαίαπι, ααΐα 1, ἀμφισταμένους ἜΥΤΟΓΕ ἐγροϊποίαθ. “ἡ Ποβ 

Ἵ ἰδτος Οαβδαθοπαβ Αἰμοπᾶθαπι ἀΐϊοθια υἱάθίυν Χ, Ρ. 439 ἃ. υδὶ ἄνι- 
᾿ σταμένους 5ουϊρέαπι. αὑτῷ] ϑδουθεοθαΐαν αὐτῷ. ἑαυτῷ ΠὈϊοάοχυ. 

ποτὲ δὲ ὡς Βὶ δὲ Ὠϊοάοιαδβ. ποτὲ δὲ καὶ ὡς ΡΥ. 

103 ἢ γινομένων συναλαγμάτων Β.. 

194 ἃ. ἐδίδου --- χρυσίον) Ἐπιδέαίμα5. ν. 998, 22. υδὶ χρυσόν. 

νϑδδς ὦ εὐ ϑρς 
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ἐξ ἀπαντήσεως δέ τισι συντυγχάνων »"οὗς μὴ ἑοράχει ποτὲ, 
ἐδίδου δωρεὰς ἀπροσδοκήτους. ἐν δὲ ταῖς. “πρὸς τὰς, πόλεις 

ϑυσίαις καὶ ταῖς πρὸς τοὺς ϑεοὺς τιμαῖς πάντας. ὑπερέ- 
βαλλε τοὺς βὲ εβασιλευκότας. τοῦτο δ᾽ ἄν. τις τεχμήραιτο 
ἔχ τε τοῦ παρ᾽ «᾿Ι'ϑηναίοις ᾿Ολυμπιείου καὶ τῶν περὶ τὸν 
ἐν Δήλῳ βωμὸν ἀνδριάντων. ἐλούετο δὲ κἂν τοῖς δημο- 
σίοις βαλανείοις » ὅτε δημοτῶν ἣν τὰ βαλανεῖα πεπληρω- 

" μένα; κεραμίων. εἰσφερομένων αὐτῷ μύρων τῶν πολυτέλε- 

στάτων. ὕτε. καί τινος. εἰπόντος, μακάριοί ἐστε ὑμεῖς οἱ 
βασιλεῖς οἱ καὶ. τούτοις χρώμενοι, χαὶ ὀδωδότες ἡδὺ, μηδὲν 
τὸν ἄνϑρωπον προσειπὼν, ὅπου χεῖγος τῇ ἑξῆς ἐλούετο, 
ἐπεισελϑὼν ἐποίησεν αὑτοῦ καταχυϑῆναι τῆς κεφαλῆς μέ- 

γιστον κεράμιον πολυτελεστάτου͵ μύρου. τῆς͵ σταχτῆς κα- 
λουμένης, ὡς πάντας͵ ἀναστάντας χυλίεσϑαι λουομένους 

τῷ μύρῳ καὶ διὰ τὴν γὰ ἰισχρύτητα χαταπίπτοντας γέλωτα 

ς παρέχειν, καϑάπερ καὶ αὐτὸν τὸν βασιλέα." 

ὙΦ᾽, ὦ ἐλ. αὐτὸς οὗτος βασιλεὺς ἀκούσας τοὺς “ἐν τῇ 

Μαχεδονίᾳ συντετελε ἑσμένους ἀγῶνας ὑπὸ ΑΑϊμιλίου Παύλου 

τοῦ “Ῥωμαίων στρατηγοῦ βουλόμενος τῇ, μεγαλουργίῳ͵ [δω- 

ρθε] ὑπερᾶραι τὸν Παῦλον ἐξέπεμιμε πρέσβεις χαὶ ϑὲ εωροὺς 

εἰς τὰς πόλεις» καταγγελοῦντας. τοὺς ἐσομένους. ἀγῶνας 

ὑπ᾽ αὑτοῦ ἐπὶ Δάφνης" ὡς “πολλὴν χεὲν ἐσίγα τῶν “Ἑλλή- 

ψων σπουδὴν εἰς τὴν ὡς αὐτὸν ἄφιξιν. ἀρχὴν δ᾽ ἐποιήσατο 

τῆς πανηγύρεως τὴν πομπείαν, οὕτως ἐπιτελεσϑεῖσαν. χαϑ- 

ἃ ηγοῦντό τινες. “Ῥωμαϊχὸν ἔχοντες χκαϑοπλισμὸν, ἐν ϑώ- 

ραξιν ἁλυσιδωτοῖς, ἀμῆρες ἀκμάζοντες ταῖς ἡλικίαις, πὲν- 

συντυγχάνων Β' εἐ ϑομινοίρ}ι. δαἀϊεῖο. τυγχάνων ΡΥ͂Τ,.. ξορά-- 

χει] Τἰθγὶ ἑωράκει. ὑπερέβαλλε] ὑπερέβαλε Ββ. Ὲ"Ολυμπιείου] 

ὀλυμπίου ΒΡ. ; , 

194 Ρ. κεραμέω»] κεραμείων ΒΡ, ὅτε καί τινος] Οοπῆον Ρέο]ο- 

ταᾶθὶ πανγϑέϊοποπι ἰμἴνα Χ. Ρ. 438 ἢ. μηδὲν Ο. καὶ μηδὲν ΡΨΤ. 

ἘΘΥπιᾶ κεῖνος αἰϊθπα νἱἀθέυγ ἃὉ ῬοΙνθῖΟ, ἀρυὰ «αοπὶ οὗ κεῦ- 

γος οαϊίαπι ΧΙ. 18, 9. νο]. Π|. Ρ. 407.: τὲ τις ἐκεῦνος ἃς "κεῖνος 

Βογιθθηαπι 511. . στακτῆς] στάκτης Ρ. 

194 ς, -Ὃ δ᾽ αὐτὸς] Ηαος. οχ ῬοΙγθὶ Πογο ΧΧΧΙ. (νο]. 1. ν. 

4905.) βιπιέα: νἱάθ. Χ. Ρ. 439 "Ὁ. «Αϊμιλίου] αἱμυλίου ΒΒ. 

μεγαλουργίᾳ Ὁ. μεγαλοεργίᾳ ῬΨΤ.. δωρεῖ οηϊ. Ὁ, καὸ τῇ δωρεᾶ δυτὶ- 

ρ51: Ὁτβίπυβ ἴπ Εχοουρ 8 Ρ. 290. 
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ταχισχίλιοι" μεϑ'᾽ οὖς “Μυσοὶ πεντακισχίλιοι συνεχεῖς ησεν" 
᾿Κίλιχες δ᾽ εἰς τὸν τῶν εὐζωνὼν. τρόπον κἀϑωπλιόμένοι 

τρισχίλιοι, χρυσοῦς ἔχοντες στεφάνους. ἐπὶ δὲ τούτοις Θρᾷ- 
τς ζες ᾿τρισχίλιοι καὶ Γαλάται πεντακισχίλιοι. τούτοις ἐνέβαλ:. 

λον Μακεδόνες δισμύριοι, χαὶ χαλκάσπιδες πεντοικισχίλ Οἵ, 
ἄλλοι δὲ ἀργυράσπιδες. οἷς ἐπηκολούϑει μονομάχων ζεύγη 

ΙΕ ς διαχόσια τεσσαράχοόντα. τούτων κατόπιν ἤσαν ἱππεῖς ΝΥι- 

΄. σαῖοι μὲν χίλιοι, πολιτικοὶ δὲ, τρισχίλιοι" ὧν οἱ μὲν πλείους 
᾿ς ἦσαν χρυσοφράλαροι χαὺ χρυσοστέφανοι, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἄργυ- Ἶ 

" θοφράλαροι. μετὰ δὲ τοὔύτους ἦσαν οἱ λεγόμενοι ἑταῖροι 

ἢ «; ἱππεῖς " οὗτοι δὲ ἦσαν εἰς χιλίους, πάντες χρυσοφράλδϑοι. 

τούτοις συνεχὲς ἦν. τὸ τῶν φίλων σύνταγμα, ἴσον χαὺ κατὰ 
"τὸ πλῆϑος καὶ κατὰ τὸν κόσμον. ἐπὶ δὲ τούτοις ἐπίλεκτοι 

χίλιοι. οἷς ἐπηχολούϑει τὸ καλούμενον ἄγημα, κράτιστον 
- εἶναι δοκοῦν σύστημα τῶν ἱππέων, περὶ χιλίους. τελευταία 

Ὁ δ᾽ ἦν ἡ χατάφρακτος ἵππος, οἰχείως τῇ προσηγορίῳ τῶν ᾿ 
ο΄ ἵππων καὶ τῶν ἀνδρῶν ἐσκεπασμένων τοῖς ὅπλοις" ἦσαν 

δὲ χαὶ αὐτοὶ χίλιοι καὶ πενταχόσιοι. πάντες δ᾽ οἱ προειρη- 
ΓΟ μένοι εἶχον πορφυρᾶς. ἐφαπτίδας . πολλοὶ δὲ καὶ διαχρύ- 
ι σους χαὶ ζωωτάς. ἐπὶ δὲ τούτοις ἕξιππα μὲν ἤν ἑκατὸν, 

᾿ τέϑριππα. δὲ τεσσαράκοντα" ἔπειτα ἐλεφάντων ὥρμα καὶ 
ΐ συνωρίς" καϑ'᾽ ἕνα δὲ εἕποντο ἐλέφαντες διεσχευασμένον 

τριάκοντα καὶ, ΕΝ 

28... Τὴν δὶ ΕΑ ἥν ΟΝ λέγειν ἐστὶ δυσέφιχτον᾽ 
ἵ ὡς ἐν κειραλαίῳ δὲ λεχτέον. ἔφηβοι μὲν γὰρ ἐπόμπευσαν 
49ὅ εἰς ὀχταχοσίους, χουσοῦς ἔχοντες στεφάγους, βόξς δ᾽ εὔτρε:- 

ἢ 
Ἷ .104 ἀ. τούτοις ἐπέβαλλον --- χαλκάσπιδες πεντακισχίλιοι ἀα ἃ, ΑΒ ΘΓ 
᾿ οπι. ΡΨ. οχ Θουβϑιίαμο ἴγοὸ οδἀϊάοταί ϑομοέέαβ ΟΡ5. Ἐξαῆι. 1. 6, Ρ. 
᾿ 9. 4ἱ πορ] " πέου βίο βογρία αἰέαϊε, τούτοις ἐπ. 21α. δισμύριον καὺ 

χαλκάσπιδες, οἷς ---- 

104. 6. ἡγισαῖον Οαϑαιθοπιβ. πισαῖον ΡΥ͂Τ,. πισσαῖον Ὁ. οἷς 

ἐπηκολούϑει -- περὶ χιλίους αἀἃ. ΑΒΌΡΙ,. οπι. Ψ, 
194 ἢ. ἐπὶ δὲ (δὲ οπι, 6) τούτοις αὐ ἀϊία ὁχ ΑΟ. οπι. ΡΤ. 

 ϑυναρς. ἐς αι Ἔ: 
ἕξιππα μὲν) μὲν οπι, Β. τεσσαράκοντ( } ἴατο δἰ διε 5. ΠΗ ΓΔΕΙΓ 5 

τεϑρίππων Το. ἀαδπι ἑξέππων πὰ ΟΓ5. 61. αὔτ τεσσαρα- 

κπόσιω ἴρ56 σογιῖβοθαΐ, τετρακόσια ϑοἰννν εἴ ἢ. διεσχευασμένοι Ἐΐοο- 

Β0ΠΒ 6} τι5. διασχευασμένον Ο. διεσχηδασμένον Ὑ. διεσκεδασμένοι Ῥ͵,. δια-- 

σκεδασμένοι Β,. 
190 ἃ. εὐτρεφεῖς ΑΒΡΨ. εὐτραφεῖς ΟἿ,, εὐτραιφεῖς 8511.) ἀι6 ἴῃ 

στ Υ ἀρὰ πνν ἀρ, “.- 
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«φεῖς᾽ “περὶ, χιλίους, ϑεωρία δὲ; ,θραχὺ λείπουσαι ιαχοσίων, 
ἐλεφάντων. δὲ ὀδόντες ὀχταχόσιοι. τὸ δὲ εὔὐμθηα ὅτων 
πλῆϑος οὐ δυνατὸν ἐξηγήσασϑαι" πάντων γὰρ τῶν παρ᾽ 
ἀνϑρώποις λεγομένων ἢ γομιζομένων. ϑεῶν͵ ἤ) 4 δαιμόνων, 
προσέτι δὲ ἡρώων » εἴδωλα διηγετο, τὰ μὲν χεχρυσωμένα, 

ἐς ἠδὲ ἡμφιεσμένα στολαῖς διαχρύσοις. καὶ πᾶσι τούτοις 
“οὗ προσήκοντες μῦϑο: κατὰ τὰς παραδεδομένας, ἱστορίας 

» ἐν διασχευαῖς πολυτελέσι παρέχειντο. εἵπετο δ᾽ αὐτοῖς “χαὶ 

ΙΝυχτὸς εἴδωλον χαὶ Ἡμέρας Τῆς τε χαὺ Οὐρανοῦ καὶ 

᾿Ηοῦς καὶ “Μεσημβρίας.. τὸ δὲ τῶν χρυσωμάτων καὶ ἄρ- 
χυρωμάτων πλῆϑος οὕτως ἂν τις ὑπονοήσειεν ὅσον ἦν" 

ἑνὸς “γὰρ τῶν φίλων, Διονυσίου τοῦ ἐπιστολιαγράφου, 

χίλιοι παῖδες ἐπόμπευσαν, ἀργυρώματ᾽ ἔχοντες ὧν οὐδὲν 

ἔλαττον ὁδλχὴν εἶχε δραχμῶν χιλίων. βασιλικοὶ δὲ παῖδες 
παρῆλϑον ἑξαχόσιοι,. χρυσώματα ἔχοντες. ἔπειτα γυναῖκες 

ς ἐχ χρυσῶν χαλπίδων μὕροις ἔρραινον εἰς διακοσίας. ταύ- 
ταις δ᾽ ἑξῆς ἐπόμπευον ἐν. χρυσόποσι μὲν φορείοις ὀγδοή- 
χοντα γυγαῖχες, ἀργυρόποσε δὲ πενταχόσιαι καϑήμεναι, 
πολυτελῶς διεσχευασμέναι. χαὶ τῆς μὲν πομπῆς τὰ ἐπιφα- 
γέστατα ταῦτα. ἠν." 

9Άς ᾿Ἐπιτελεσϑέντων δὲ τῶν ἀγώνων χαὶ μονομαχιῶν 
καὶ χυνηγεσίων, χατὰ τριάκονϑ᾽ ἡμέρας ἐν αἷς τὰς ϑέας 
συνετέλει πέντε μὲν τὰς πρώτας ἐν τῷ γυμνασίῳ πάντες 
ἐχ χρυσῶν ὁλκίων ἠλείφοντο χροκίνῳ μύρῳ" ἣν δὲ ταῦτα 

ΘΟΥΤΙ ΘΟ η 4185 εὐτραφεῖς. ϑεωρία ΑΒΟΡΨ. ϑεωρίαι 1, αυοά 
γοϊαϊββε Βαβι θθηβοπ, αυᾶ6 ἴπ ἑδχίὰᾳ ϑεωρίας, ἴῃ ΟΥ̓ ΒΘ πα 5 

ϑεωρείαν ἀεάϊε, δχ Βεοάτοξϊ βομβϑᾶϊβ ἱπεθ!]οχῖε δον οῖρῖ. ϑεωρίδες 

ΟἈΞΔΌΒΟΠΙΙΒ5. ,»6 1. τυοϑέϊοἹὶβ ἰεοίιοτιῖβ ἈποεεεΗ Διό Ὴν ᾳυδην ποη αἰχὶξ 

4υ86 ἔπιον, γὰρ τῶν παρ᾽] γὰρ παρ᾽ Ῥ. 

195 », Ῥοβὲ Πεσημβοίας 5ῖ. ρογρὶέ Ὁ, τὰ δὲ λοιπὰ τῆς πομιπῆς 
χαὶ τὰ κινναμώμινα καὶ νάρδινα καὶ τήλινα καὶ ἀμαράκινα μύρα καὶ 

᾿ -" ᾿, - . 

ἴρινα" καὶ τὰ μετὰ γυναιχῶν χρυσόποδα καὶ ἄργυρόποδα φορεῖα καὶ τὰ 

ἄλλα περιττὸν λέγειν. ταῦτα δὲ πάντα συνετελέσϑη (19 [) --. 

τὸ δὲ τῶν] τῶν δὲ τῶν Β. ἐπιστολιαγράφου ϑομν οίρῖι. ἐπιστολα- 
γράφου Ἁ. Ἐπ ΌΤΙ ἤδν ΡΥῈ, ἐργυρώματ᾽ Β. ἀργυρώματα ΒΨ. 

195 ς. ἔρραινον ἔραινον ΒΡ. ῬΠπιτιλεσϑέντων --- φεύγειν 

(19ὃ ))] Ηδθο ἴῃ ΒΕ ἴι5 οοπέχδοία γορϑί Χ, Ρ. 499 "Ὁ. ο. 
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ἃ πεντεχαίδεκα, χαὶ κινναμωμένου τὰ ἴσα καὶ ναρδίνου, πῶ- 
φαπλησίως͵ δὲ χαὶ ταῖς ἑξῆς: εἰσειρέρετο τήλ “ΜῸ», ἀμαράκι- 

γον, ἴρινον » πάντα διαφέροντα ταῖς εὐωδίαις. ἔστρωτο. δὲ 

εἰς εὐωχίαν ποτὲ μὲν χίλια τρίχλινα, ποτὲ δὲ »,Δὼ πεν- 
ταχόσιω, μετὰ τῆς πολυτελεστάτης διασκευῆς. ὃ δὲ χέιρισε- 

μος ἐγίνετο τῶν πραγμάτων δι᾿ αὐτοῦ τοῦ βασιλέως. ἵπ- 
᾿ς πον γὰρ ἔχων εὐτελῆ παρέτρεχε" παρὰ τὴν πομπὴν. τοὺς 

μὲν προάγειν, κελεύων, τοὺς δὲ ἐπέχειν. κατὰ δὲ τοὺς πό- 

ἐ τοὺς αὑτὸς ἐπὶ τὰς εἰσόδους ἐφιστάμενος οὺς μὲν εἰσῆγεν, 
οὖς δ᾽ ἀνέχλινε. καὶ τοὺς διακόνους δὲ τοὺς τὰς παραϑέ- 

σεις φέροντας αὐτὸς εἰσήγαγε. καὶ περιπορευόμε γος. οὗ 
μὲν προσεχάϑιξεν, οὗ δὲ παμεμόνμοτο: καὶ ποτὲ μὲν. ἅπο- 
ϑέμενορ' μεταξιὶ τὸν ψωμὸν, ποτὲ δὲ τὸ ποτήριον ἀνεπή-- 

δα καὶ μεταγίστατο, καὶ περιΐει τὸν πότον προπόσεις ' 
ν᾿ λαμβάνων ὀρϑὸς ἄλλοτε παρ᾽ ἄλλοις, ἅμα δὲ καὶ τοῖς 

ἀκροάμασι προσπαίζων. προϊούσης δ᾽ ἐπὶ πολὺ τῆς συγ- 

Ε ουσίας καὶ πολλῶν ἤδη κεχωρισμένων, ὑπὸ τῶν Αἰμων" ὃ 
“ βασιλεὺς εἰσειρέρετο ὅλος κεκαλυμμένος. καὺ εἰς τὴν γὴν 

᾿ ̓ ἐτίϑετο, ὡς εἷς. ὧν δῆτα. τῶν μίμων" καὶ "τῆς συμφωνίας 

[ '“προχαλουμένης ἀναπηδήσας ὠρχεῖτο καὶ ὑπεκρίνετο μετὰ 
τῶν γελωτοποιῶν, ὥστε 'πάντας αἰσχυνομένους φεύγειν. 
ταῦτα δὲ πάντα συγνετελέσϑη ἐξ ὧν τὰ μὲν ἐκ τῆς Αἰγύ- 
πτοῦυ ἐνοσφίσατο παρασπονδήσας τὸν Φιλομήτορα βασιλέα" 
παιδίσχον ὄντα, τὰ δὲ καὶ τῶν φίλων ΟΥΜΡΆΛΑΟΜΡΩΝ 

Ἷ ἱεροσυλήζχει δὲ καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἱερῶν." 

4196 2; Θαυμασάντων δὲ τῶν δαιτυμόνων τήν τε τοῦ βα- 
σιλέως διάνοιαν, ὡς. οὐχ ἐπιφανὴς, ἀλλ᾽ ὄντως ἑπιμανὴς 

" ὑπῆρχε : προσέϑηκεν ὃ "Μασούριος περὶ τῆς ἐν ᾿4λεξαν- 

δοείῳ γεγενημένης ὑπὸ τοῦ πάντ᾽ ἀρίστου Πτολεμαίου τοῦ 

195 ἃ. κινναμωμίνου ἈΒΟ. κιναμωμίνου ῬΎΥ͂Ι,. εἰσεφέρετο] 
τ΄ εἰςφέρτετο Β, εἰςφέρετο Ῥ. ἔρινον (αδδΌΡοΟΠα5. ἐρινὸν ΒΒ. εἰρινὸν 

ΡΥΨΙ,. Πθοίθ βοιρίέυσπι ἴθ Ο: νἱᾶθ δ 195 ". νανίια ΟΟΥΓαρέτιπε 
4390. ὃ δὲ χειρισμὸς ὅτι δὲ χειρισμὸς Β. 

190 6. πεῤεήει) περιείη Β.. προϊούσης δ᾽ δ᾽ οι. ΒΡ, 

1900 ἢ, ὑπὸ τῶν μέίμων Βα51}1, δὲ 1,. ὑπὸ τῶν νομίμων ΒΡΥ. 
ἐκ τῆς Αἰγύπτου --- παιδίσκον ὄντα] Ἐπιδελεῃία5. ἡ. 104, 19. 
τὰ δὲ καὶ τῶν] τὰ δὲ ὁπι. Β. τὰ οπι, Ρ. 

196 ἃ. ἀρίστου] ἄρίστον τοῦ Β. ἜΣ ΎΥ ἄρ... 



432 Ε 

᾿Φιλαδέλφου καὶ βασιλέως πομπῆς. ιΚαλλίξενον τὸν “Ῥόδιον (ἡ 

ἑστοροῦντα ἐν τῷ τετάρτῳ περὶ ᾿ἀλεξανδρείας, ὃς ὃ; φησι | 
» Πρὸ δὲ τοῦ ἄρξασϑαι τὴν Ἀοτασιμνα σϑθσαν' σκηνὴν. ἐν 

τῷ τῆς ἄκρας περιβόλῳ, χωρὶς τῆς τῶν στρατιωτῶν χαὺ 

τεχνιτῶν καὶ παρεπιδήμων ὑποδοχῆς, ἐξηγήσομαι." καλὴ 
ν» γὰρ. εἰς ὑπερβολὴν ἀξία τέ ἀχοῆς ἐγενήϑη. τὸ μὲν οὖν 
᾿μέγεϑος αὐτῆς ἑκατὸν τριάκοντα χλίνας ἐπιδεχόμενον «κύ- 

κλῳ, διασχευὴν δ᾽ εἶχε τοιαύτην. κίονες διεστάϑησαν ξύ- 

λινοι, πέντε μὲν κατὰ πλευρὰν ἑκάστην τοῦ μήζους, πεν- 
τηκονταπήζχεις πρὸς ὕψος, ἑνὶ δὲ ἐλάττους κατὰ πλάτος; 
ἐφ ̓ ὧν ἐπιστύλιον καϑηρμόσϑη τετράγωνον, ὑπερεῖδον τὴν 

σύμπασαν τοῦ συμποσίου. στέγην. αὕτη; δ᾽ ἐνεπετάσϑη 
κατὰ μέσον οὐρανίσκῳ χοχκινοβαφεῖ περιλεύχῳ, ιχαϑ' ἑχά- 

τερον. δὲ μέρος εἴχε δοχοὺς μεσολεύχοις ἐμπετάσμασι. ὑώ ἡ 
γωτοῖς κατειλημένας, ἐν αἷς φατνώματα γραπτὰ κατὰ, μέ- 
σον ἐτέτατο. τῶν δὲ χιόνων οἱ μὲν τέσσαρες. ὡμοίωντο 

φοίνιξιν, οἱ δὶ ἀνὰ, μέσον ϑύρσων. ἐίχον φαντασίαν.. τού-" 

των δ᾽ ἐχτὸς περίστυλος ἐπεποίητο σῦριγξ ταῖς “τρισὺ 
πλευραῖς καμαρωτὴν ἔχουσα. στέγην, ἐν ἢ "τὴν τῶν χατας- 

χειμένων ἀκολουϑίαν ἑστάναι συνέβαινον, ἧς τὸ “μὲν ἐντὸς 
αὐλὰίαις περιείχετο φοινικίναις, ἐπὶ δὲ τῶν ἀνὰ μέσον 

ΑΝ δοροὶ ϑηρίων παράδοξοι. καὶ. τῇ ποικιλίᾳ χαὶ τοῖς 
μεγέϑεσιν ἐχρέμαντο. τὸ δὲ πὲ ἐριέχον αὐτὴν ὕπαιϑρον μυρ- 

Ἐπ .ἢ καὶ δάφναις ἄλλοις τ΄ ἐπιτηδείοις ἔρνεσιν ἐγεγόνει 

συνηρεφές. τὸ δ᾽ ἔδαφος πᾶν ἄνϑεσι 'χατεπέπαστο πᾶν- 

τοίοιξῷ. ὴ γὰρ. Αἴγυπτος καὶ διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος 'ἀέρος 

-- 

Καλλίξενον]: καλλίξεινον Ο. καλὴ] καλὰ Ἐ.... ἶ ΧῈ 
190 ". διασκευὴν δὲ (δ᾽ Β}] διασκξευήν τε. .. εἶχε ϑομυνοῖθῃ. 

Τιοροθαξαν ἔχει. διεστάϑησαν)] δ᾽ ἐστάϑησαν ΒΡ, ἐλάττοῦς] 

ἐλάττω ΒΡ. ι 

106 6. μεσολεύκοις ἐμπετάσμασι (ΑΒ Οπα5. μεσολεύκους ἐν πετά-- 

σμασι ΡΥΤ.. κατειλημένας Βομννοῖριι. χατειλημμένας ΡΎΤ,.. 

ἔἐτέτατο Ὑ1ΠΘΡΓ ἢ 5. ἐτέτακτο ΡΥ. ὡμοίωντο] ὁμοίωτο Β. 

ϑύρσων)] ϑυρσῶν ἈΡ. ἔχουσα) ἔχουσαν Ῥ. στέγην οἵη. Ῥ. 

αὐλαίαις ῬΙ,. αὐλέαις ΒΥ. χωρῶν (αβαῦθοπιϑ γϑοίο: νἱ, 100 6. 

Γαδδὶ χώραις. χώρων ῬΥΨΤ,. ἐκρέμαντο] ἐκρέματο Ῥ. 

196 ἃ. μυρρίναις καὶ δάφναις, ἄλλοις τ΄ (τε Δ.) ἐπιτηδείοις ΑΒ. 

μυῤῥίναις καὶ δάφναις καὶ ἄλλοις τὲ ἐπιτηδείοις Ῥ. μυροίναις τε καὶ 

δάφναις καὶ ἄλλοις ἐπιτηδείοις Ψ].. διὰ τὴν τοῦ] περὶ τὴν τοῦ Β,, 
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εὐχρασίαν καὶ διὰ τοὺς κηπεύονταὲ τὰ σπανίως χαὶ καϑ' 

ὥραν ἐνεστηκυῖαν ἐν ἑτέροις φυόμενα τόποις ἄφϑονα γεννῷ 

καὶ διὰ παντὸς, καὶ οὔτε ῥόδον οὔτε λευκόϊον οὔτ᾽ ἄλλο 
ὑᾳδίως ἄνϑος ἐχλιπεῖν οὐδὲν οὐδέποτ᾽ εἴωθεν. διὸ δὴ καὶ ᾿ 

χατὰ μέσον χειμῶνα τῆς ὑποδοχῆς τότε γενηϑείσης, παρά- 
6 δοξος ἡ φαντασία τότε τοῖς ξένοις χατέστη. τὰ γὰρ εἰς 
μίαν εὑρεϑῆναι στεφάνωσιν οὐχ ἂν δυνηϑέντα ἐν ἄλλῃ 
πόλει ῥᾳδίως, ταῦτα καὶ τῷ πλήϑει τῶν κατακειμένων 

ἐχορηγεῖτο εἰς τοὺς στεφάνους ἀφϑόνως καὶ εἰς τὸ τῆς 
σχηνῆς ἔδαφος χατεπέπαστο χύδην, ϑείου. τιγὸς ὡς ἀλη- 
ϑῶς ἀποτελοῦντα λειμῶνος πρόσοιμιν."“ 

᾿ ὅλ. 8; »ιέχειτο δὲ ἐπὶ μὲν τῶν τῆς σχηνῆς παραστό-. 
᾿ ϑμν" ζῶα μαρμάρινα τῶν πρώτων τεχνιτῶν ἑχατόν. ἐν δὲ 
Ι: ᾿ ταῖς ἀνὰ μέσον. χώραις πίνακες τῶν “Σικυωνιχῶν ζωγρά- 
Ἢ φων, ἐναλλὰξ δ᾽ ἐπίλεχτοι εἰχασίαι παντοῖαι καὶ χιτῶνες 

᾿ ῖ χρυσοῦὕφεῖς ἐφαπτίδες τὲ χάλλισται, τιῤὲς μὲν εἰχόνας ἔχου- 
' σαι τῶν βασιλέων ἐνυφασμένας, αἱ δὲ μυϑιχὰς διαϑέσεις. 
ο΄ ὑπεράνω δὲ τούτων ϑευρερὶ, περιέχειντο ἐναλλὰξ ἀργυροῖ 

τε χολμμχουσοῖ.᾿ ἐν δὲ ταῖς ἐπάνω τούτων χώραις, οὔσαις 

ὀκταπήχεσιν, σγτρς, χατεσχεύαστο, χατὰ μὲν τὸ μῆκος τῆς 
Ὄ σχηνῆς ἐξ ἐν ἑχατέρῳ πλευρᾷ, κατὰ πλάτος δὲ τέτταρα" 

᾿ συμπόσιά τε ἀντία ἀλλήλων ἐν αὐτοῖς τραγικῶν τε χαὶ 
197 χωμικῶν. “χαὶ σατυρικῶν ζώων, ἀληϑινὸν ἐ ἐχόντων ἱματισμὸν, 

οἷς παρέκειτο χαὶ ποτήρια χρυσᾶ. χατὰ μέσον δὲ τῶν ἀν- 
τρων νύμεραι ἐλείρϑησαν, ἐν αἷς ἔχειντο “2 χρυσοῖ 

τρίποδες, ὑποστήματ᾽ ἔχοντε ἐφ. χατὰ δὲ τὸν ὑψηλό οτατον 

τύπον τῆς ὀροφῆς ἀετοὶ χατὰ πρόσωπον ἦσαν ἀλλήλων 

: σπανίως καὶ καϑ' ΒΒ, ἈΒοτδέ καὶ. οὐδὲν Β. οὐϑὲν ΡΥΙ,. 
' γεννηϑείσης ΡΥῚ,. Οοττοχὶξ ϑοινν οἱ ρἢ, ᾿ 

4 190 6. φαντασία τότε] τότε τοοίς ἀε6]οἐ Κομ ιν 5}. χκαταχει-- 
ὶ μένων) παρακειμένων Ῥ, σισυωνικῶν ΒΟ) δὲ πιθιθγάπαο (88δὰ- 

᾿ Βοηΐ, σιχυωνιακῶν ῬΩΥ͂Ι, , 
{ " ΣΝ: - : » . 
᾿ 190 ἢ, παντοῖαν ϑεμννοῖσῃ. Τιοσοραΐξαι παντοῖοι. μυϑικὰς] 

᾿ μυϑιχαὶ ὃ, ἀργυροῖ τε. καὶ χρυσοῖ ΟΔδΔαθοπυ5. ἄργυραϊ τὲ καὶ 

χρυσαῖ ΡΥ. “ Εγτρ6] ἄντρον Β. ἕξ ἐν ΑΒ οεἐ δβδυθοπίδηῖ, 

; ἐν 9π|. ΡῪ ἕν ς οὖν «αὐτοῖς (δβαιθοπιι5. ἐν οἱ, ΡΥ], 

Ν᾽ 197 4: γόχϑαε --- ἐν αἷς] νυμφαν -- ἐν οἷς ΟἈΒΔΌΡΟΙΙΙ5. 

ΛΥβεναἷεῦβ. 1. “8 

Ἴ 



454 7 

χρυσοῖ, πεντεχαιδεκαπήχεις. τὸ μέγεϑος. ἔκειντο τδὲ κλῖναι ̓ 
χρυσαῖ σφιγγόποδες ἐν ταῖς δυσὶ πλευραῖς ἑκατόν" ἡ ̓γορ 
κατὰ πρόσωπον ὄψις ἀφεῖτ᾽ ἄναπε ἑπταμένη. ταύταις δ᾽ 

" ἀμφίταποι ἁλουργεῖς ὑπέστρωντο τῆς πρώτης ἐρέας, χαὶ 
περιστρώματα ποιχίλα διαπρεπῆ ταῖς τέχναις ἐπῆν. ψιλαὺ 
δὲ Περσιχαὶ τὴν ἀνὰ μέσον τῶν ποδῶν χώραν ἐχάλυπτον,. 
ἀχριβὴ τὴν εὐγραμμίαν τῶν ἐνυφασμένων ἔχουσαι ζωδίων. 
παρετέϑησαν δὲ χαὶ τρίποδες τοῖς καταχειμένοις χρύσοῖ 

διαχόσιοι τὸν ἀριϑιμὸν, ὥστ᾽ εἰναι δύο κατὰ χλίνην, ἐπ᾿ 

ἀργυρῶν διέδρων. ἐχ᾿ δὲ. τῶν ὄπισϑεν πρὸς τὴν ἄποψιν 
ἑχατὸν ἀργυραῖ λεκάνωι χαὶ χαταχύσεις ἴσαι παρέχειντο. 
ἐπεπήγει δὲ τοῦ συμποσίου χαταντιχρὺ. χαὶ ἑτέρα χλίνη 
πρὸς τὴν τῶν χυλιχκείων καὶ ποτηρίων τῶν τὲ λοιπῶν τῶν 
πρὸς τὴν χρῆσιν ἀνηκόντων κατασχευασμάτων ἔχϑεσιν" 
αἱ δὴ πάντα χρυσᾶ τε ἣν χαὶ διάλιϑα, ϑαυμαστὰ ταῖς 

τέχναις. τούτων δὲ τὴν μὲν χατὰ μέρος κατασχευὴν. καὶ᾿ 
τὰ γένη μακρὸν ἐπεραίνετό μοι δηλοῦν" "τὸ δὲ τοῦ στα- 
ϑιμοῦ πλῆϑος εἰς μύρια τάλαντ᾽ ἀργυρίου τὴν ϑνόνρμαν 

ΘΟ 

εἰχε᾿ κατασχευῆν."“ ἱ Ἅἱ 

ο΄ 47, Ἡμεῖς δὲ ἐπειδὴ τὰ κατὰ τὴν σχηνὴν διεληλύ- 

ϑαμεν, ποιησόμεϑα καὶ τῆς πομπῆς ἐξήγησιν... ἤγετο γὰρ 

ἃ διὰ τοῦ χατὰ τὴν πόλιν. σταδίου. πρώτη δ᾽ ἐβάδιξεν 
᾿Εωσφόρου" χαὶ γὰρ ἀρχὴν εἶχεν ἥ πομπὴ χκαϑ' ὃν ὃ 

προειρημένος ἀστὴρ ραν Ἀμέμν χθόνον. ἐπθθε Ἶ τοῖς τῶν 

ὑποστήματ᾽  ὑποστήματα ῬΥΙ,. ὑπογήματ᾽ Β, ἔχειν το] ἵσταντο 
Ῥοβαϊ Επιβέδε ἢ 5 Ρ. 1057, 6. δὲ χλῖναν ϑομυνοίρῃ. ἩΡΕΡΉΜταΣ 

δὲ χαὶ κλῖναι. ἀφεῖτ᾽ Β. ἀφεῖται ῬΥῚ,, 

197 Ὁ. ψιλαὺ δὲ] ψιλαὶ͵ τε Β, διέδρων] δένδρων Ὁ. 
ἐπεπήγει} ἐπεπήγη Ὁ. 

1907 ς. χυλικείων]) δου θοθδέαγ ΑἸ ῊΔΣ νὰ »ΑΠὰ Ἰοοῖϊο εεξ κυλικείων." 

Οαβδυθοπαδ, χυλίκων Ο, αἱ ρμοϑέ διέδρων 5ῖ0 Ροιβίε, τῶν δὲ κυλίκων 

τὴν χατὰ μέρος κατασκευὴν --΄- Το σοθδΐαν, χαὶ χατασχευασμάτων. 

χαὶ ἀοίονιε σαι θοπι5. ἐπεφαίνετο] διεφαΐνετο Ὁ οἱ βογίρίν Πὐγὶ 

Οαβαιθοηὶ. μύρια ϑομννοῖρη. μυρία τ Ὁ τάλαντ᾽ Β. τά- 

λαντα ῬΥΪ,. Ῥοβὲ κατασκευήν Ὁ μοι ρὶε ἡ δὲ πομπὴ ἤγετὸ -- τ" 

“Ἡμεῖς δὲ --- τὴν σκηνὴν οπι. Ῥ. ἡμεῖς δὲ ἐπειδὴ τὰ κατὰ τὴν ὁκη- 

νὴν (σκευὴν Β) διεληλύθαμεν ΑΒ. ἐπεὶ δὲ τῆς δαμὴρ τὴν χαταοσχευὴν 

διεληλύθαμεν ὙΤ7,. ᾿ ἊΝ ' 
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᾿ βασιλέων γονεῦσι κατωνομασμένη. μετὰ δὲ ταύτας αἱ τῶν 

ϑεῶν ἁπάντων. νὰ οἰχείαν. ἔχουσαι τῆς περὲ ἑχάστων αὐτῶν 
᾿' ἱστορίας. διασχευήν. τὴν δὲ τελευταίαν ᾿Ἑσπέρου συνέβαινεν 

είγαι, τῆς ὥρας, εἰς τοῦτο. συναγούσης τὸν καιρόν. τὰ δὲ 
᾿χατὰ μέρος αὐτῶν εἴ τις εἰδέναι. βούλεται, τὰς τῶν πεγ- 

᾿᾿ 8 ὁ τετηρίδων γ γραφὰς “λαμβάνων ἐπισχοπείτω. τῆς δὲ 4ιονυ- 

σιαχῆς πομπῆς πρῶτοι μὲν προ έσαν οἱ τὸν ὄχλον ἀνείρ- 
γοντές “Ξειληνοὶ, πορφυρᾶς χλαμύδας, οἱ δὲ φοινικέδας 

᾿ ἡμφιεσμένοι, τούτοις δ᾽ ἐπηκολούϑουν “Ξάτυροι καϑ' ἕχα- 

ο΄ στον τοῦ σταδίου μέρος εἴχοσι, λαμπάδας φέροντες χισσί- 

τς γας διαχρύσους.. μεϑ'᾽ οἷς Νῖκαι χρυσᾶς ἔχουσαι πτέρυγας. 
ΓΤ ἔφερον δ᾽ αὗται ϑυμιατήρια ἑξαπήχη, κισσίνοις χρυσοῖς 

π΄ χλωσὶ διακεκοσμημένα, ζωωτοὺς ἐνδεδυχυῖαι χιτῶνας, αὐταὶ 

"1 δὲ πολὺν κόσμον χουσοῦν περικείμεναι. μέτὰ δὲ ταύτας 

᾿ἑἵπετο βωμὸς ἑ ἔπηχυς διπλοῦς, κισσίνῃ φυλλάδι διαχρύσῳ 
πεπυκασμένος, ἔχων ἀμπέλινον χρυσοῦν στέφανον, μέσο- 
λεύχοις μίτραις κατειλημένον. ἐπηχολούϑουν δ᾽ αὐτῷ παῖ- 
δὲς ἐν χιτῶσι πορφυροῖς λιβανωτὸν καὶ σμύρναν ἕτε δὲ 

κρόκον ἐπὶ χρυσῶν μαζονόμων φέροντες ἑχατὸν εἴχοσι. 

ν᾽ μεϑ' οὺς “Σάτυροι τεσσαράχοντα ἐστεφρανωμεένοι κισσίνοις 
χρυσοῖς στε(άνοις, τὰ δὲ σώματα οἱ μὲν ἐχέχριντο ὁστρείῳ, 

[98 τινὲς δὲ μίλτῳ καὶ χρώμασιν ἑτέροις. ἔφερον δὲ χαὶ οὗτοι 

στέφανον χρυσοῦν ἐξ ἀμπέλου καὶ κισσοῦ εἰργασμένον. 
μιϑ' οὐς “Σειληνοὶ δύο ἐν πορφυραῖς χλαμύσι καὶ χρη- 

197 ἃ, κατωνομασμένη] ἐπωνομασμένη Ὁ, ΒΌΡΟΥΒΟΙΡίΟ χαάτω. 

τς 107 6. προΐεσαν] προΐεσαν Β.. σειληνοὺ ΡΥ͂Τ,. σιληνοὶ ΑὉ Ἰϊς 
τς δε ἱπῆγα, Βέιαπι Ρ σιληνοὶ Ρ. 198 ἃ. χλαμύδας] ΤΑΡτὶ χλανίδας. 
͵ ; ᾿ οὗ δὲ φοινιχίδας] ἢ φοινικίδας ΒΌ. κισσίνας  βυσσίνας 

| ΜΒ, Αδοίδπαβ. Τ πο δία κισσένοις καὶ χρυσοῖς. καὶ ἀ 6] απάτπιπι 

Ἵ Ὑἱάϊε Βομνν οἰ ρῃ. χκλωσὶ Αἀάαπηυ5. χαίωσν. ΑΒ δὲ (ἀϑβϑιθοπίδηϊ, 

χέωσι ΟΥῚ.. 1ῃ Ο Πᾶθο οπιίδββ88, αὐταὶ δὲ ϑομννοῖρη. αὖται 
Ε΄ δὲ ῬΨΙ;; Ἷ : 

197 ἢ, ξξάπηχυς) ἐξάπηχης Β. κατειλημένον 1.. κατειλημμένον 
ἍἌΒΟΡΥ, ἐπὶ χρυσῶν μαξονόμων} ἂν χρυσοῖς μαζόνόμοις Ὁ οὲ ορῖ- 

ἔοπιο ΠΟΘ 5ΟΠ 6] ἐχέχριντο ΟΟΥ οὐ Ευπβέδεμιαβ Ρ. 1570, 2. ἐκέ- 
χρηντο ἈΡ. ἐχέχρωντο Ὠ,. 

198 ἃ ἑτέροις) ἑταίροις Β. ἔφερον --- εἰρ)ασμένον οἴῃ, 6, 

κισσοῦ ϑοιννοῖβ ἢ. οοπιραναία Ρ. 204 4. Τιορεθδΐαν χρυσοῦ. 

χλαμύσι ΡΥ. χλανίσν Ο δὲ τηϑμθγαπαθ Ὁαβδιθοπὶ. χλαμίσι Β. 

98:5 
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4838. ΞΕ. 
πῖσι λευκαῖς. εἶχε δ᾽ αὐτῶν ὃ “μὲν πέτασον͵ δὴν κηρύκειον 
χρυσοῦν, ὃ δὲ σάλπιγγα. μέσος δὲ τούτων ̓ ἐβάδιξεν ἀ ἀνὴρ 
μείξων τετράπηχυς ἐν τραγικῇ, ̓διαϑέσει. καὶ προσώπῳ, 

φέρων χρυσοῦν “Ψμαλϑείας κέρας, ὃς προσηγορεύετο ἼἜνι- 
αὐτός. ᾧ γυνὴ περικαλλεστάτη χατὰ τὸ μέγεϑος εἵπετο 

; πολλῷ χρυσῷ χαὶ διαπρεπεῖ κεκοσμημένη, φέρουσα τῇ μὲν 
μιᾷ τῶν χειρῶν στέφανον περσαίας, τῇ δ᾽ ἑτέρᾳ ῥάβδον 
φοίνικος" ἐχαλεῖτο δὲ αὕτη Πεντετηρίς. ταύτῃ δ᾽ ἐπηκο- 

λούϑουν Ὧραι τέσσαρες διεσκευασσμέναι χαὺ ἑχάστη φέρου- 

σα τοὺς ἰδίους καρπούς. ἐχόμενα. τούτων ϑυμιατήρια δύο 

κίσσινα ἐχ χρυσοῦ ἑξαπήχη καὺ ̓ βαμὸς ἀνὰ μέσον τούτων 

τετράγωνος χρυσοῦ. 'καὶ πάλιν “Σάτυροι, στεφάνους ἔχον- 

τες κισσίνους χρυσοῦς, φοινικίδας περιβεβλημένοι" ἔφερον 
δ᾽ οἱ μὲν οἰνοχύην χρυσῆν, οἱ δὲ καρχήσιον. μεϑ᾽ οὖς 
ἐπορεύετο (βιλίσχος ὁ ποιητὴς 7. ἱερεὺς ὧν Διονύσου, χαὶ 

πάντες οἱ περὶ τὸν Διόνυσον τεχνῖται. τούτων δ᾽ ἐφεξῆς 

ἐφέροντο, Διελφικοὺ τρίποδες, ἀϑλα τοῖς τῶν ἀϑλητῶν χο- 

θηγοῖς" ὃ μὲν. παιδίσκων, ἐννέα πηχῶν τὸ ὕψος, ὃ δὲ πη- 
χῶν δώδεκα, ὃ τῶν ἀνδρῶν." 

28. , (Μετὰ τοὕὔτους τετράχυχλος πηχῶν τεσσαρεσκαί-: 
δεχα, ὀχτὼ δὲ τὸ πλάτος, ἤγετο ἱπὸ ἀνδρῶν ὀγδοήκοντα 
χαὺὶ ἑχατὸν, ἐπὶ δὲ ταύτης ἐπῆν ἄγαλμα Διονύσου δεχά- 
πηχὺ σπένδον ἐχ καρχησίου χρυσοῦ, χιτῶνα πορφυροῦν 
ἔχον διάπεζον, χαὺὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ χροχωτὸν διαφανῆ" ΤΕ 

κηρύκειον Ῥ᾽ Βου ο δξαν κηρύκιον : 568 χηρύχειον ν. 20Ό ο, 202 ε: 
ἐβάδιζεν] ἐβάδισεν Β, μείζων οτχ. Ρ. ᾿Αμαλϑείας) ἀμαλ-- 

ϑίας Β. περικαλλεστάτη]) περικαλλὴς Ὁ. κατὰ τὸ μέγεθος οἴη. Ὁ. 

198 ". περσαίας] περσέας Ὁ. ἑχάστη --- ϑυμιατήρια οὁπι. ΒΥΎΤ,. 
ααα. ΑΒΌ6, δὲ ὃχ πιοηεῦγαπὶβ ΒαρρΙονοταξ Οαβδιθοπι. ἱπ,, ἃπποία- 

ἀοπ6, Ὁ ααοα ἐχόμενα δὲ δΒοῦρίαπι οϑέ, (ἀβαιθοπὶ σοπὶ οι 6556 

νιάἀθέιν : ἤδη πὶ ἸΘού οἰ 5 ΑδρΊαπῖ5, ἀπ απο Ἰοοῦπι μασὺᾶ ἀπθῖ 

Β.Π51Ὁ ΑΒ ΟΠ5, δὲ πο ΘΟ ΡΆΓΟΓΟ ἐδϑέδέιν ϑομινοῖρἢ. Θαϊηααα 

Ῥυϊοσα ἑδηέαπι γουθα ἑχάσέξη. --- καρπούς Δ, "Ὁ ΟἸ 5515. ΟΟΥΘΙ 5 

ἀδαὰθ δά ἤποπὶ οδΡ 5. 

198 ὁ. ἐφέροντο} φέροντο Ῥ. παιδίσχων ἴ, δὲ τχᾶῦσὸ 6(. 

Ἐ8511. παιδίσκος ἈΒΡΥ, τεσσαρεσκαίδεκα] ιδ΄ Ο, εζ ΜΕΝ, ὕδϑαιι- 
Βοῃῖ. διονύσου Ο οὐ Ἐπιβέδεμίαα ᾿. 807, 31. διονυσίόυ ῬΨῚ,, 
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ἃ, βέβλητο δὲ ἱμάτιον πορφυροῦν χρυσοποίχιλον. προέκειτο 
δὲ αὐτοῦ χρατὴρ «“Ἱακωνικὸς ᾿χρυσοὺς μέτρητῶν πεντεχαί- 
δεχα καὶ τρίπους χρυσοῦς, ἐφ᾽ οὗ ϑυμιατήριον. χρυσοῦν 
χαὺὶ φιάλαι δύο χρυσαῖ, “κασσίας μεσταὶ καὶ κρόκου. περεέ- 
χειτο δ᾽ αὐτῷ χαὶ σχιὰς ἐκχ κισσοῦ καὶ ἀμπέλου καὶ τῆς 

᾿ λοιπῆς. ὀπώρας "εκοσμημένῃ" προσήρτηντο δὲ καὶ στέφανοι 
'χαὶ ταινίαι χαὶ ϑύρσοι. καὶ τύμπανα καὶ μίτραι πρόσωπά 

ε τε σατυριχὰ χαὺ κωμικὰ καὶ τραγικά. τῇ δὲ τετραχύκλῳ 

“ἱερεῖς. καὶ ἱέρειαι χαὶ πέρσεις τελεταὶ χαὶ ϑίασοι παντο- 

᾿δαποὶ καὶ τὰ λίχκνα φέρουσαι. μετὰ δὲ ταῦτα Μῆαχέται αἱ 
“καλούμεναι. Μιμαλλόνες χαὶ Βασσάραι χαὶ “Ἔυδαὶ, χαταχε- 

χυμέναι τὰς τρίχας χαὶ ἐστεφανωμέναι τινὲς μὲν ἀρ 
αἱ δὲ μίλαξι, καὶ ἀμπέλῳ χαὶ χισσῷ" κατεῖχον δὲ ταῖς “χὲρ 

σὶν αἱ μὲν ἐγχειρίδια, αἱ δὲ ὄφεις. μετὰ δὲ ταύτας ἤγετο 
" τετράκυχλος πηχῶν ὀχτὼ πλάτος ὑπὰ ἀνδρῶν ἑξήχοντα, 

ΓΕ ἐφ᾽ ἧς ἄγαλμα Νύσης. ὀχτάπηχυ καϑήμενον, ἐνδεδυχὸς 

μὲν ϑάψινον “χιτῶνα χρϑυσοποίκιλον, ἱμάτιον δὲ ἡμφίεστο 
«Ζακωνιχόν. ἀνίστατο δὲ τοῦτο μηχανικῶς οὐδενὸς τὰς 

χεῖρας προσάγοντος, καὶ σπεῖσαν ἐχ χρυσῆς φιάλης γάλα 

πάλιν ἐχάϑητο. ἐξχ8 δὲ ἐν τῇ ἀριστερᾷ ϑύρσον ἐστεμμένον 

μίτραις. αὕτη δ᾽ ἐστεφάνωτο κισσίνῳ χρυσῷ καὶ βότρυσι 

198 ἀ. προέκειτο --- καὶ κρόκου οπι. Ὁ. αὐτοῦ ΑἈΒΏΡΆΩ. αὐ- 

τῶν ΨΙ.. λαχωνιχοῦς χρυσοῦς Β. πεντεχαίδεκ α} Τιοροθαΐαν 

δεχαπέντε. χασσίας Ἀ. χασίας Τ,. χασπίας. ΒΡΥ. περιέκειτο --- 

ἀμπέλου] Ἐϊπαδέαί 5 μ᾿. 807, 37. προσήρτηντο --- λίκνα φέρουσαν 
οι, Ὁ. 

108 6. τῇ ὃὲ τετραχύχλῳ] .. ἐπηκολούθουν βιιρρί6 αμέ εἵποντο, “ 

δον οῖριι. ὠχοῦντο Ὑ6] ἐφέροντο δἀάϊ γοϊοθαξ Οαβαυθομιιβ. 
πέρσεις (περασεῖς Β..) τελεταὶ σογειρέο ΑΒΡ, πέρσης τελεταὺ ΨῈ,, ᾽Ορφεο-- 

τελεσταὶ (ΑΒΔ ΟΠΙ5. χαὶ τὰ] καὶ αἷ τὰ (Δδδιθοπιι5. λίχνα] 

λύχνα Ῥ. ΤΠαχέταν αἱ] Μακέταν καὶ αἵ ϑοΙινν ΙΕ, δἀϊαναπές Ἐπ-- 

; βίδίμιο ρ. 989, 206. χαὶ μνεία δέ τις γέγονε τῶν περὶ ἐχεῖνον (τὸν “1]ιό-- 

β γυσον), αὖ βασσάραι μὲν ἐλέγοντο καὶ λυδαὶ καὶ μαπέταν καὶ μαμαλλόνες, 

δαιμόνιά τινα. είλαξι ΑΒΟΡ, σμίλαξι ὙΠ. τετράκυκλος] τετρά-- 

κυχλοιΒ. πλάτος! Τιοπρτεια! 5 ποΐᾶπι ΘΧοΙ 1556. οοη οἱ δοῆνν οἰ ρῃ, 
198 ἴ, νύσης ΑΒΡ, νύσσης ΟΥ̓Ι,. ἀνίστατο δὲ δ Ιινν ΕἸ σῃ. ἀνέ- 

στατο δὴ ῬΥ͂Ι,. ὃ ἀνίστατο Ὁ. εἶχε δὲ --- διάχρυσον τέτταρες ὁπ. (. 

Ῥοβϑέ ἐστεφάνωτο εἰ φῬοδέ ἐστεφανωμένον Ὁ. 201 ο. οχοϊά 556 
στεφάνῳ ῬΓΟΌΔΡ116 νἱἀ θέαν σοπιραταπέι 4ὰᾶ6 δὰ 199 ο. 201 ἀ. εχ 

110 115. δποίδία βιαπέ. Μομπιϊε ϑοινν οἰ Ρ ἢ. 
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διαλίϑοις ἀδλυξελέσης εἶχε δὲ σχιάδα, 'χαὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶν 

τῆς τετραχύχλου κατεπεπήγεσαν λαμπάδες ᾿διάχρυσοι τέτ- 

199 Ταρὲές. ἑξῆς εἵλχετο. ἄλ λὴ τετράκυχλος. μῆκος πηχῶν εἴχοσι, 

Ὀ 

ΘΟ 

πλάτος ἑχαχαίδεκα, ὑπὸ ἀνδρῶν τριαχοσίων" ἐφ᾽ ἧς κατε- 
σχεύαστο ληνὸς πηχῶν εἴχοσι τεσσάρων, πλάτος πεντεκαί- 
δεχα, πλήρης σταφυλῆς. ἐπάτουν δὲ ἑξήχοντα Σάτυροι, 
πρὸς αὐλὸν ἄδοντες μέλος ἐπιλήνιον" ἐφειστήκει “δ᾽ αὐτοῖς 
“Σειληνός " χαὶ δι ὅλης τῆς ὁδοῦ τὸ γλεῦκος ἔ ἔρρει. ̓ ἑξῆς 

ἐφέρετο τετράκυχλος μῆχος πηχῶν εἴκοσι πέντε, πλάτος 
τεσσαρεσχαίδεχα " ἤγετο δὲ ὑπὸ ἀνδρῶν ἑξακοσίων" ἐφ᾽ 

ἧς ἦν ἀσχὸς τρισχιλίους ἔχων μετρητὰς., ἐχ παρδαλῶν 

δερμάτων ἐρραμιιένος " ἔρρει, δὲ χαὶ οὗτος χατὰ μικρὸν 
ἀνιέμενος κατὰ πᾶσαν τὴν ὁδόν. ἠχολούϑουν δ᾽ αὐτῷ 
“Σάτυροι χαὶ “Ξειληνοὶ ἑχατὸν εἴκοσιν ἐστεφανωμένοι, φέ- 
ροντὲς οἱ μὲν ΟΡ ΟΧΟπ δα οἱ δὲ φιάλας, οἱ δὲ ϑηριχλείους 
μεγάλας, πάντα χρυσα." 

᾿ς βῶϑα ̓ Εχομένως ἤγετο χρατὴρ ἀργυροῦς ἑξακοσίους 
χωρῶν μετρητὰς, ἐπὶ τετραχύχλου ἑλκόμε γος ὑπὸ ἀνδρῶν 
ἑξακοσίων. εἶχε δὲ ὑπὸ τὰ χείλη χαὶ τὰ ὦτα χαὶ ὑπὸ τὴν 
βάσιν ζῶα τετορνευμένα, καὶ διὰ μέσου. ἐστεφάνωτο στε- 
φάνῳ χρυσῷ διαλίϑῳ. ἑξης ἐπεφέρετο κυλικεῖα ἀργυρᾶ 

δωδεκαπήχη δύο, ὕψος πηχῶν ἕξ, ταῦτα δ᾽ εἶχεν ἄνω τε 
ἀκρωτήριω χαὶ ἐν ταῖς γάστραις κύχλῳ, καὶ ἐπὶ τῶν πο- 
δῶν ζῶα τριημιπήχη καὶ πηχυαῖα πλήϑει πολλά. χαὶ λου- 

1909 8. ἑξῆς] ἐξ ἧς Ρ, εἴλχετο ΑΒῸ οἐ ορίίοπιθ Ηοθβοο. 
εἵλετο ὮΡΘ. εἵπετο Ὑ1, δὲ πιᾶτρὸ 6. εἴχοσι --- ληνὸς πηχῶν ααᾷ, 

ΑΒΙ,. οπν. ΒΥ. ἐφ᾽ ἧς Ὁ εὐ δριέοπιθ ἨΟΘ50Π6]. ἐφεξῆς [.. 

ληνὸς; ληνοὶ Β. εἰχοσιτεσσάρων} κὸ' Ρ. εδ' 6. ἐπιλήνιον}] ἐπι-" 
γήνιον Ὁ. ἐφειστήχει Ὁ, ἐφεστήκεν ΡΥ]. Σειληνὸς δὲ ἴηὔνρα 
Σειληνοὶ Τ,. σιληνὸς δὲ οἱληνοὶ ΑΟΡΥ. εἰχοσιπέντε] κέ Ῥ Β451]. οεέ 

Ι1,. χύριε Ψ. φεοσαρεσχαίδεχι ιδ' Ῥ. κ΄ Ο δὲ δρίἕοπιθ Ἠ  βΟΠΈΙ. 
199 ". παρδαλῶν] παρδάλεων Ὁ. ϑηριχλείους Οοπῇ, ΧΙ, ν. 

472 ἃ. μεγάλας μεγάλους Ῥ. ᾿Εχομένως ἐχόμενος Ῥ, 

δὲ ὑπὸ Ἀ. δὲ καὶ ὑπὸ ὈΥΨΙ,. τετορνευμένᾳ) τετορευμένω ΘΠ Πα 5118 
Εχοχο, Ρ]ῖπ. Ρ. 737. βιτι Πέθσαπ Ρ. 199 ὁ. Ὑ᾽Δ46 δὰ ρ. 210 ο. 

199 ο. στεφάνῳ δἀᾷά. ΑΒΡ οὐ οοἄοχ Βοπιάπι8 ἴπ βοἢ 15. Δ6- 
δ᾽αῃἶ5. ὁπι. ΥἹ.. Ψιά. αἡ 198 ἢ, ἐπεφέρετο] ἐπ ἀποθυβ ρυποεῖβ 
πὶ ἀο]οπάδο ποέδηΐαιτ ἴπ ἃ. κυλικέῖα ΜΙΠΟθγαΣ 5. κυλύα ΡΎΤΩ. 

τριημιπήχη ϑοἢν οἰρἢ. τρία ἡμιπήχη ΒΎΤ,. πλήθει] πλήϑη Ῥ. 
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τῆρεξ. μεγάλοι δέχα καὶ χρατῆρες ἑχχαίδεχα, ὧν οἱ μείζους 
ἐχώρουν. μετρητὰς τριάχοντα;, οἱ δ᾽ ἐλάχιστοι πέντε. εἰταὰ 

λέβητες ἕξ, βανωτοὶ εἴχοσι τέσσαρες, ἐπ᾿ ἐγγυῚθήκαις : πέντε, 
χαὶ ληνοὶ ἀργυραῖ δύο, ἐφ᾽ ὧν ἧσαν βῖχοι εἴκοσι τέσσαρες, 

ἁ τράπεζά τὲ ὁλάργυρος δωδεχάπηχυς, χαὶ ἄλλαι ᾿ἑξαπήχεις 
τριάκοντα. πρὸς δὲ τούτοις τρίποδες τέσσαρες, ὧν εἰς μὲν 
εἶχε ὑΤὴν περίμετρον πηχῶν ἑκχαίδεκα, κατάρ) ὕρος ὧν ὅλος, 
οὲ δὲ τρεῖς ἐλάττονες Ὅντες διάλιϑοι κατὰ μέσον ὑπὴρ- 

χον.. μετὰ τούτους ἐφέροντο Δελφικοὶ τρίποδες ἀῤγυροῖ 

ὀγδοήκοντα τὸν ἀριϑμὸν , ἐλάττους τῶν προδιρημένων, ὧν 

αἱ γωνίαι. τετράμετροι" ὑδρίαι εἴκοσι. χαὶ ἐξ, ἀμφορεῖς 
Παναϑηναϊκχοὶ, ἑκκαίδεκα, υχτῆρες ἑ ἑχατὸν ἑξήχοντα᾽ τού-- 

τῶν ὁ μέγιστος ἣν μετρητῶν εξ, ὁ δὲ ἐλάχιστος δύο. ταῦτα 
ε μὲν οὖν ἣν ἅπαντα ἀργυρᾶ.“ 

80. ,᾿Εχόμενοι δὲ τούτων ἐπόμπευον οἱ τὰ χρυσώμα- 
τα φέροντες, χρατῆρας “Ἵαχωνιχοὺς τέτταρας, ἔχοντας 

ἢ στεφάνους ἀμπελίνους. τετραμέτρητοι ἕτεροι. Κορινϑιουρ- 

7εῖς "δύο ---- οὗτοι δ᾽ εἰ χον ἄνωϑεν᾽ καϑήμενα περι(ανῆ 
τετορνευμένο ζῶα. καὶ ἐν τῷ τρα χήλῳ καὶ ἐν ταῖς γάστραις 

᾿ πρόστυπα ἐπιμελῶς πεποιημένα" ἐχώρει δ᾽ ἕκαστος μέτρη- 
τὰς ὀχτώ --- ἐπ᾿ ἐγ) υϑήχκαις. χαὶ ληνὸς, ἐν ἡ ἤσαν βῖχοι 

Ε' δέκα" ὀλχεῖα δύο, ἑχάτερον χωροῦν. μετρητὰς 5 πέντε" χώ- 
᾿ϑώγες διμέτρητοι δύο" ψυχτῆρες, εἴχοσι δύο, ὧν ὁ μέγε- 

στος ἐχώρει μὲ “τρητὸς τριάχοντα, ὁ δὲ ἐλάχιστος μρθάννν. ὗν. χε νὰ. δὴ 

π ... βανωτοὶ) θ᾽ Θοα ΤΡ ἴτι5 ἴῃ ᾿πέογργοξαξίοπο Γδέῖπα ἄμφωτον ΟΧργοβϑὶε: 
400 νἱεϊαπι πὸπ ἐοἸ]ϊέιι. ἐπ᾽ ἐγγυθήκαις)] ατροογαίίο 1π ἐγγυ- 
ϑήκη. ἐπεγγυθήκες ΒΡ, (χαὶς γηᾶτρο ᾿) 

199 ἀ. μετὼ τούτους Β, μετὰ δὲ τούτους ῬΥ͂Ι,, (οπῇ. 198 ο. 
οὗ δρίχ) ὑδρεῖαν ΑΒ. εἴχοσυ καὺ ξξ] «ς΄ Ρ, ἑκκαίδεκα) 1,6 56- 
Ῥαΐαν. δεκαὲξ. ες Ῥ, ' 

.199 ε. ᾿Ἐχόμενον ϑ'εμννοῖρη. ἐχόμενα ΡΥ͂Τ,. ἀμπελίνους ΡΤ,. 
ἀμπελίους ΑΥ. ἀμπελίνους, τεεραμετρήτους. ἕτεροι Κορ. δον ΘΙ 5 ἢ. 

τετορνευμένα)] Υἱᾶς αα Ρ. 199 Ὁ. πρόοτυπα  πρόσύπα Β. 

ἐπ᾿ ἐγγυθήκαις ἐπεγγυθήπες ΒΒ. δλχκείω ΡΥ. ὁλκαῖα 

ομνν εἴσῃ, δάϊεϊο. 
.199 ἢ χώϑωνες γοροβίέμπι οχ ΧΙ. Ρ. 483 ἔ, χαϑῶναι Ψ. χωϑῶ- 

νάν ῬΓ). διμέτρητοι ἴ,. διαμέτρητον ΒΡΨ. διάμετροι 483. 
ἐλάχιστος μετρητήν 5. Τιοποθαΐξιν ἐλάχιστος ἐχώρει μετρητήν. ΟΟηΐ. Ρ. 
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᾿ἐπόμπευσαν δὲ τρίποδες χρυσοῖ μεγάλοι. τέτταρες". χαὶ χρυ- 

σωματοϑήχη χρυσῇ διάλιϑος, πηχῶν. δέχα. ὕψος. ἔχουσα 
βασμοὺς ἐξ, ἐν οἷς χαὶ ζῶα τετρωπάλαιστα ἐπιμελῶς πε- 
ποιημένα, πολλὰ τὸν. ἀριϑμόν" χαὶ κυλικεῖα δύο, χαὶ 

ὑάλινα διάχρυσα δύο: ἐγγυθῆχαι χρυσαῖ τετραπήχεις δύο, 

200 ἄλλαι ἐλάττους τρεῖς; ὑδρίαι δέχα, βωμὸς τρίπηχυς, μαζο- 
γόμια εἴχοσι πέντε. μετὰ δὲ ταῦτα ἐπορεύοντο παῖδες χίλιοι 
“καὶ ἑξαχόσιοι, ἐνδεδυχότες χιτῶνας λευχοὺς, ἐστεφανωμένοι 

οἱ μὲν κισσῷ, οἱ δὲ πίτυϊ" ὧν διακόσιοι. μὲν χαὶ πεντή- 
κοντὰ χοεῖς εἶχον χρυσοῦς, τετρακόσιοι. δὲ ἀργυροῦς, ἕτεροι 
δὲ τριακόσιοι καὶ εἴχοσι ψυχτήρια ἔφερον χρυσᾶ, οἱ δὲ 
ἀργυρᾶ. μεϑ'᾽ οὖς ἄλλοι “παῖδες ἔφερον “εράμια πρὸς τὴν 

τοῦ γλυχισμοῦ χρείαν" ὧν εἴχοσι μὲν ἣν χρυσᾶ, πεντή-- 
» κοντα δὲ ἀργυρᾶ, τριακόσια δὲ χεχκηρογραφημένα χρώμασι 
παντοίοις. καὶ κερασϑέντων ἐν ταῖς ὑδρίαις καὶ πίϑοις 
πάντες χοσμίως ἐγλυκάνϑησαν οἱ, ἐν τῷ σταδίῳ“ 

91. “Ἑξῆς τούτοις καταλέγει τετραπήχεις τραπέζας" 

ἐφ᾽ ὧν πολλὰ ϑέας ἀξ ξια πολυτὲ “λῶς χατεσχευασμένα περιής- 

τ ψέτο ϑεάματα. » Ἰν οἷς καὶ ὃ τῆς “Σεμέλης ϑάλαμος, ἐν 

ᾧ ἔχουσι χιτώνας τινὲς διαχρύσους χαὶ λιϑοχολλήτους τῶν 
πολυτιμήτων. οὐχ ἄξιον δ᾽ ἣν παραλιπεῖν τήνδε τὴν τετρά- 
χὐχλ ον, μῆκος οὐσαν πηχῶν εἴχοσι δύο, πλάτος τεσσῶ- 

ο. ρεσχαίδεκα , ὑπὸ ἀνδρῶν ἑλκομένην πεντακοσίων" ἐφ᾽ ἧς 
ἄντρον ἣν βαϑὺ καϑ'' ὑπερβολὴν κισσῷ χαὺὶ μίλτῳ. ἐκ 
τούτου περιστεραὶ καὶ φάσσαι καὶ τρυγόνες χαϑ᾽ ὅλην 
ἐξίπταντο τὴν ὁδὸν, λημνίσκχοις τοὺς πόδας δεδεμέναι πρὸς 

199 ς. βασμοὺς βαγμοὺς Β, 'ἅξὲ ποδοῖαβ υγιτι βασμοὺς ἃπ 
βαϑμοὺς νοϊιουῖε. κυλικεῖα ϑομννοῖρ ἢ. κχκυλίκια ΡΥΓΠ,. 

200 ἃ. ὑδρίαι) ἜΦΒΕΝΝ Β. μαϊζονόμια ΟΑβαῦθοπαβ. μαζονο-- 
μἰαι ῬΥῚ,. πίτυς ὧν οι οΙ ἢ, πιτυίῳ ΑΒ. πιτυΐνῳ ΡΎΠ., πη. Ὁ 
Βὶσ Ἰοοῦβ ΟΠ βϑιιβ, μὲν καὶ ΑΒ. δὲ καὶ ῬΥΠ,, κεράμια) 

χεράμεια Ῥ. 
200 Ἀ. κεκρογραφημένα παντοίοις χρώμασι, καὶ κοσμίως γλυκάσθη- 

σαν οἱ Β. καὺ λιϑοχολλήτους] ἢ λιϑοχολλήτους Β, τεσσαρεσχαί- 
δέκα] δεκατεσσάρων Ὑ],. δὲ, ιδ΄ Β, ιδ΄ Ῥ. : 

200 ς. χισοῷ!] χρυσῷ ᾿. μἰλτῳ] μιλίῳ γε] μίλῳ ϑοδτν οἰ Θἢ. 
λημνίσκοις ΑΌΡΟΨ, λιμνήσχοις ἜοΥγτοτα ἐγροϊπθίαθ ἴω. λιγίσκοις ΒΌ οἔ 
δρίἕοπιθ Εοθβοι 1 εὲ Επδίαίμϊα5 ν. 1104, 17. αἱ λινέσκος ἱπέρτ, 
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τὸ ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν 'ϑεωμένων ἁρπάξεσϑαι. ἀνέβλυξον δὲ 
ἐξ αὐτοῦ καὶ. :χρουνοὶ δύο » ὃ μὲν γάλακτος, Ο δὲ οἴνου. 

τ πᾶσαι δ᾽ αἱ περὶ αὐτὸν Νύμφαι στεφάνους εἶχον χου- 

σοῖς" ὃ δὲ ̓ “Ἑρμῆς χαὶ κηρύχειον χρυσοῦν ̓  ἐσθῆτας δὲ 
“πολυτελεῖς. ἐπὶ δὲ ἄλλης τετραχκύχλου, ἢ περιεῖχε τὴν ἐξ 

᾿Ινδῶν κάϑοδον . Διονύσου, Διόνυσος ἣν δωδεχάπηχυς, ἐπὶ 
ἐλέφαντος κατακείμενος, ἠμφιεσμένος πορφυρίδα καὶ στέ- 
'φανον χισσοῦ χαὺ ἀμπέλου χρυσοῖν ἔχων, εἶχεν ἐν ταῖς 

χερσὺ ϑυρσόλογχον χρυσοῦν" ὑπεδέδετο δ᾽ ἐμβάδας χρυ- 
σογραφεῖς. προεκάϑητο δ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τῷ τραχήλῳ τοῦ 

ἐλέφαντος σατυρίσχος πεντάπηχυς Ἶ ἐστεφανωμένος πίτυος 
στεφάνῳ χρυσῷ, τῇ δεξιᾷ αἰγείῳ κέρατι χρυδῷ, σημαίνων. 

ὃ δὲ -ἐλέφας σχευὴν εἶχε χρυσῆν, χαὺ περὶ τῷ τραχήλῳ 

ιχίσσινον χρυσοῦν στέφανον. ἠκολούϑουν δὲ τούτῳ παι- 
᾿δίσχαι πενταχόύσιαι, »»εχοσμημέναι χιτῶσι πορφυροῖς, χ χρυσῷ 

διεζωσμέναι.. ἐστεφράνωντο, δὲ αἱ μὲν ἡγούμεναι ἑχατὸν. εἴ- 
χοσι χρυσοῖς, πιτυΐγνοις στεςράνοις,.. ἠχολούϑουν δὲ αὐταῖς 

Σάτυροι ἑχατὸν εἴκοσι, πανοπλίας οἱ μὲν ἀργυρᾶς, οἱ δὲ 

χαλκᾶς ἔχοντες. μετὰ δὲ τούτους ἐπορεύοντο ὄνων ἴλὰε 
πέντε, ἐφ᾽ ὧν ἦσαν “Σειληνοὶ χαὶ “Σάτυροι ἐστεφανωμέγοι. 
τῶν δὲ ὄνων οἱ μὲν χρυσᾶς, οἱ δὲ ἀργυρᾶς προμετωπίδας 
χαὶ σχευασίας εἰχον."“ 

ξ 432. Μετὰ δὲ τούτους ἐλεφάντων ἅρματα ἀφείϑη εἴκο- 
σι τέσσαρα καὶ συνωρίδες τράγων ἑξήκοντα, κώλων δώδεκα, 

Ῥτθίδέαν ὃ λεπτότατος λίνος, περὺ αὐτὸν] περὸ αὐτὸ Οοταβ οὐ 
᾿βομνν ΕΒ, ἴπ Ο βουϊρίαπι περὸ δὲ ταύτην (ῃ. 6. τὴν τετράκυκλο») 
γύμφαι χοναθστέμανοι. ἐπὶ δὲ ἄλλης τετρακύκλου -- 

200 ἀ. κατακείμενος] χρυσοῦ κατακείμενος 6Χ Θρ᾿(οΠΊ6 ΩΝ σὰ- 
ΒδΌ ΟΠ. κατακείμενος χρυσοῦς Ὁ. χρυσοῦν ἔχων, εἶχεν ἐν] χρυσοῦν. 
ἔχων ἐν. Ἐεἶχεν] εἶχε δ᾽ ϑομτνεῖρῃ. χρυσογραφεῖς ΑΟ, χρυ- 

σογράμμους ΘΧ Θρίΐοπιο δἴδογτέ σαβδυθοηυβ, χρυσοβαφεῖς ΡΥ͂Τ,. 
προεκάϑητο δ᾽ αὐτοῦ] παρεχάϑητο δ᾽ αὐτῷ Ὁ. δεξιξξ αἰγείῳ Β, 
Ἰμοροραίαν δεξιᾷ. χειρὺ αἰχείῳ. 

200 6. χρυσοῖς πιτυΐνοις --- Σάτυρον ἑκατὸν εἴκοσι οῃ. Ρ 
᾿Σειληνοὺ ἴ,. σιληνοὺ ΛΌΡΥ, 

200 ἢ, κώλων] κόλων θην, ΟἰΘ5πο 5: γἱάς δηποίδε 0 Π6Π). 
δώδεκα] Τιοροθδίιν δεκαδύο. εβ' Ῥ, 
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ὀρύγων ἑπτὰ, βουβάλων πεντεχαίδεχα, στρουϑῶν συνωρίδες 
ὀχτὼ, ὀνελάφων ἑπτὰ, χαὶ φυνωρίδες, τέσσαρες. ὄνων ἀγρίων, 
ἅρματα. τέσσαρα. υἐπὸὶ δὲ πάντων τούτων ἀναβεβήχει παί- 
δάρια χιτῶνας ἔχοντα ἡνιοχικοὺς καὶ πετάσους. 'παραγαβε- 
βήκει δὲ παιδισχάρια διεσχευασμένα πελταρΐοις χαὶ ϑυρσο- 
λόγχοις.. κεχοσμημένω ἱματίοις καὶ χρυσίοις.. ἐστεφάνωτο᾽ 
δὲ τὰ μὲν ἡνιοχοῦντα παιδάρια πίτυϊ, τὰ. δὲ. παιδισχάριε 
χισσῷ. ἐπῆσαν δὲ χαὶ συγωρίδες “καμήλων ἐξ “ἑκατέρου 

ορΙτμέρους τρε εἴς αἷς ἐπηκολούϑουν. 'ἀπῆναι ὑφ᾽ ἡμιόνων᾽ ἀγό- 

μεναι. αὗται δ᾽ εἶχον σκηνὰς βαρβαρικὰς, ἐφ᾽ ὧν ἐκά- 
ϑηντο γυναῖχες Ινδαὶ καὶ. ἕτεραι, κεχοσμημέναι ὡς αἰχμ- 
δωτοι. κάμηλοι δ᾽ αἱ μὲν ἔφερον. λιβανωτοῦ. μνᾶς τριαχο- 
σίας, σμύρνης ἀν μὰ χρύχου καὶ. κασσίας καὶ κιννα- 

μώμου" καὶ ἴριδος χαὶ τῶν λοιπῶν ἀρωμάτων διακοσίας." 

ἐχόμενοι. τούτων ἦσαν. Αἰϑίοπες δωροφόροι, ὧν οἱ μὲν 
ἔφερον ὀδόντας ἑξακοσίους, ἕτεροι. δὲ ἐβένου “κορμοὺς δισχι- 
λίους, ̓  ἄλλοι χρυσοῦς καὶ ἀργυροῦς. κρατῆρὰς ἑξήκοντα, 

ν» καὶ ψήγματα χρυσίου. μεϑ' ος ἐπόμπευσαν. κυνηγοὶ δύο 
ἔχοντες σιβύνας ἐπιχρύσους. ἤγοντο δὲ χαὶ κύνες δισχίλιοι 
τετρακόσιοι, οἱ μὲν Ἰνδοὶ, οἱ λοιποὶ δὲ Ὑρκχανοὺ χαὶ Μο- 
"λοσσοὶ καὶ ἑτέρων γενῶν." “ἑξῆς ἄνδρὲς ἑχατὸν πεντήχοντώ 

ἑπτὰ] ὥ Β. βουβάλων ΒΡ δὲ ϑεμινεῖρῃ. δαϊεῖο. χαὸ βουβάλων ὙΤ,: 
Ἐβέδεμίυθ Ρ.1411,13. ἀφείϑη ἐλεφάντων ἅρματα κ΄, συνωρίδες τράγων 
ἑξήκοντα, βουβαλίων «ἐ', στρουϑῶν ὀκτώξΣ πεντεκαίδεκα) 1,65 Θθδέυτ δεκα-- 

πέντε. κε ΒΡ. ὀνελάφων ΑΌΡΒΕ εε Ηωταίαϊπιις εοάσα εἰ αἰἰᾳιίὶ οἵαν 
]ιαϊοοτιηις ρα Οαβαιθοπαπι. ἀνελάφων γ. ἐλάφων Ὁ, 51}, Γι. 

χαὶ συνωρίδες͵ τέσσαρες ὁπ. Ὁ, ὄνων ἀγρίων σαὶ ἅρματα ᾿δ' ἰαηβθ 5. 

ϑυρδολόγχοιξ] ϑυρσολόχοις Β.. χφυσολόγχαις σ᾽ εὲ δρἐοπιθ Ηοε- 

5068]. χεχοσμήμένα --- χρυσίοις ὁπ. Ο. χαὶ χρυσίοις] χαὶ οἵα. Ῥ. 

πίέτυϊ! πίτος .Β. ἐπῆσαν δὲ καὶ ΒΟΡ; “χαὲ ὁπ, ὙΠ᾿ 

. ἐπῆσαν δὲ καὶ συνωρῖδες (51. Ο οοπδίαπέρι): καμήλωνῳ φέρουσαν λεβᾶ- 

νωτοῦ μνῶς τριακοσίας, “ρόκου, κασίας, κιναμώμδυ, ἴριδος, λοιπῶν ἄρω-- 

μάτων. ἐχόμενοι τούτων αἶϑ'. --- Ὁ. 

201 ἃ. δ᾽ αὖ μὲν] δ᾽. ἄλλαι ϑομινοῖσῃ. 0... σμύρνης τριακοσίας 

ααἀατία οχ Α. χκασσίας Α. χκασίας ῬΥΠ... χινραμώμου ΒΡ, χενὰ -- 

μώμου ὙΥΤ.. ἴριδος 0, εἴριδος ῬΎΤ. δισχιλίους) διωκοοίους (. 

χρυσοῦς καὶ ἀργυροῦς ϑοινοἰρῆ. χρυσέους καὶ ἀργυρέους ΒΕ. 

χρυσοῦ καὶ ἀργυρίου ἈΨΤ,. 

201 Ὁ. δύο] Ν απιόγιις ἐυξίο πιΐηοῦ. “9 ΒΟ νυν ΕἸ ΒΕ. σιβύνας} 

σιβύννας Β. καὶ κύνες] καὶ οηϊ. Β.΄ οἱ λοιποὶ δὲ] οἱ δὲ λοι-- 
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φέροντες δένδρα ἐξ ὧν “ἀνήρτητο ϑηρίω παντοδαπὰ χαὶ 
τ ἰδρνεα. εἶτ᾽ ἐφέροντα' ̓ ἐν ἀγγείοις ψιτταποὶ χαὶ ταῷ χαὶ 

μελεαγρίδες καὶ ῥαδιανον ὄρνιϑες καὶ ἄλλοι Αἰϑιοπικοὶ᾿ 
᾿πλήϑει πολλοί. εἰπὼν δὲ καὶ ἄλλα πλεῖστα καὶ καταλέ- 
'ξας ζώων ἀγέλας ἐπιφέρει »Πρόβατα. Ἰἰϑιοπικὰ ἑχατὸν 

δ τριάκοντα, “Ἄράβια τριαχόσια, Εὐβοικὰ εἴκοσι, δλόλευζοι 
βόες ἸΙνδικοὺ εἴκοσι ἐξ, “ἀἰϑιοπικοὶ ὀχτὼ, ἄρχτος μὲν. λευκὴ 
μεγάλη μία, παρδάλεις τεσσαρεσκαίδεκα, πάνϑηρες ἕκκαί- 
δεκα, λυγκία τέσσαρα, ΟΟΨΗ͂ΝΕ οὐ χαμηλ οπάρδαλις δὰ, 

δινόχερως Αἰϑιοπιχὸς εἷς!“ 

33. ,,Εξῆς ἐπὶ τετρακύχλου Διόνυσος περὺ τὸν τῆς 
“Ῥέας τγξνν καταπειρευγὼς, ὅτε ὑπὸ Ἥρας ἐδιώκετο, ὁτέ- 

φᾶνον. ἔχων χρυσοῦν, Πριάπου. αὑτῷ παρεστῶτος ἐστέφα-, 
ΜΗ νωμένου χρυσῷ κισσίνῳ. τὸ δὲ τῆς “ρας ἄγαλμα στεφάνην 
Ἷ ἁ εἶχε χρυσῆν. ᾿Αλεξάνδρου δὲ χαὶ Πτολεμαίου ἀγάλματα 
᾿ ̓ἐστεφξανωμένα στεφάνοις" χισσίνοις ἐχ᾿ χρυσοῦ. τὸ δὲ τῆς 

᾿“ρετῆς ἄγαλμα, τὸ παρεστὸς τῷ Πτολεμαίῳ. στέφανον 
᾿ εἶχεν ἐλαίας χρυσοῦν. χαὶ Πρίαπος δ᾽ αὐτοῖς συμπαρῆν 

ἔχων στέφανον κίσσιγον ἐκ χρυσοῦ. Κόρινθος δ᾽ ἡ πόλις, 

'παρεστῶσα τῷ Πτολεμαίῳ, ἐστεφράνωτο διαδήματι χρυσῷ. 

"ποὶ Β. καὶ τᾶου --- Αὐἰϑιοπικοὺ οτα. ΡΥ͂. ταῷ] 1ΓΑθυὶ -τᾷοις 
ταὼς ἸΧ, γ, 387 ἀ. καὶ ἄλλοι --- ἐπιφέρει οτῃ. Ο. ἄλλοι αἷ-- 
ϑιοπικοὺ ΑΒ. ἄλλαι τὐδ τ πὲ Ι,. χαὶ φασιανοὺ καὶ ὄρνιθες «Αἰθιοπικοὺ 
987. πολλοὶ ΒΡΥ εὐ 387. πολλαὶ 1,. ὁ 

ὃ 201 οα. εὐβοϊχκὰ εἴκοσι, ἄρχτος μὲν --- Ὁ. δλόλευχοι ἀδ οοπῖο- 
ο΄ οἴστα ἀ64:. κολοι (510) λεύχοΣ Α, κολλοι λευλοὶ οὐᾷοχ Βσπιᾶπαβ ἷπ 
ι ᾿ΒΟΠ 615 ἈΘϑΊαπῖ8. χολοίλευχος Ῥ. χωλοίλευκοι Ὑ. ..26 ἔγουγο ἀλη 8 

᾿ιἀοϊοὺ Ἰεμποῦ δἰ ἀπ 0 Κοϊοϊειεξοὶ ἀ᾿ ὰπ 561}} τηοὲ; πιαῖβ δα πιᾶν 5:6 
- ἀαϊποϊοϊοι ποῖ, οἱ Ποϊοϊξοι οὶ, ἐς ὙΠΟ πα 5. καὶ ὅλοι λευκοὶ Ἰ,, φιιδπε 
δεγίρίαπι ἰδοϊἰοποῆε τοῖα ἄϊοογα υἱάθέα Ὁαβαιθοπιβ; πᾶπὶ ΠΘῆπ6 6Χ 
Β αυϊάχαδπι αἰ 556 πβίοηΐβ θηοέδέιηι 6ϑὲ δὲ δᾶπάδθπι βογίρξαταπι ἴπ 
ΒΔ ΡῚΠΘ ΟΟαΙοἷ8Β Ὁ οδχβίαγο αἰπεμπδέ ὙΠ ΘΟΓηΐτι5. τεασάρεσχεκί-- 

δὲέχα) Τιορεθαίαν δεκατέσσαρες. ιδ΄ Ρ, πάνϑηρες Ο φοὲ δρίϊξοπιο 
Ἡόοό5Ὸ 6]. πάνϑηροι ΡΥ͂Τ,. ἑκκαίδεκα] Τιοσοθδέιν δεκαὲξ, ἐς, Ρ, 

λυγκία] λαγκίᾳ ΒΟ. τέσσαρα] δ΄ ΒΡ, ἄρκηλοι] ἄρχιλου 
(αβδυθοπαβ. ἄρκηλοι --- εἷς οπι. Ὁ. ἐστεφανωμένου] στεφάνῳ 
τοοίς δαάϊέ ϑομυγεῖρῃ, Ψιᾶ δά ν. 198 ᾿ὶ 

201 ἃ. στεφάνοις οπι, Β. κίσσινον. Οαβδιθοπι8. κισσὸν ΡΥΓΠ.. 
δ᾽ ἡ πόλις ΛΌ. δὲ πόλις ΒΥ͂Ι,. ᾿ 

{ 
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᾿παρέκειντο δὲ πᾶσι. τούτοις κυλιχεῖον, “μεστὸν χρυσωμάτων 
κρατήρ, τὲ χρυσοὺς μετρητῶν πέντε. τῇ δὲ τετραχύχλῳ. ταύτῃ 

6 ἡκολούϑουν γυναῖχες ἔχουσαι ἱμάτια πολυτελὴ. χαὺ. κόσμον" 
προσηγορεύοντο δὲ πόλεις, αἱ τ᾿ ἀπ᾽ Ἰωνίας χαὺ λοιπαὶ 

-Ελληνίδες . ὅσαι τὴν Δσίαν χαὶ τὰς νήσους. χατοικοῦσαν 

ὑπὸ τοὺς Πέρσας ἐτάχϑησαν" ἐφόρουν δὲ πᾶσαι στεφά- 
ψους χρυσοῦς. ἐφέρετο καὶ ἐπ᾿ ἄλλων τετραχύχλων ϑύρσος 

ἐνενηκοντάπηχυς χρυσοῦς καὶ λόγχη ἀργυρᾶ ἑξηχοντάπη- 
χὺυς, καὶ ἐν ἄλλῃ φαλλὸς χρυσοῦς, πηχῶν ἑχατὸν εἴχοσι, 

διαγεγραμμένος, καὶ διαδεδεμένος “στέμμασι, διαχρύσοις, 
ἔχων. ἐπ᾿ ἄκρου ἀστέρα χρυσοῦν, οὗ ἣν ἡ περίμετρος 
“πηχῶν ἕξ." 

Ὁ Πολλῶν οὖν καὶ ποικίλων εἰρημένων ἕν ταῖς πομ- 
παῖς ταύταις “μόνα ἐξελεξάμεϑα ἐν οἷς ἣν χρυσὸς χαὶ ἄρ- 

ψύυρος. καὶ “γὰρ διαϑέσεις πολλαὲ ἀχοῆς σαν ἄξιαι χαὶ 

ϑηρίων πλήϑη: χαὶ ἵππων καὶ λέοντες παμμεγέϑεις. εἴχοσι. 
χαὶ τέσσαρες. ἦσαν δὲ καὶ ἄλλαι τετράκυχλο οἱ, οὐ μόνον 
εἰχόνας, βασιλέων φέρουσαι, ἀλλὰ καὶ ϑεῶν “πολλαί. μεϑ' 

εἰς χορὸς ἐπόμπευσεν ἀνδρῶν ἑξακοσίων" ἐν οἷς χιϑαρισταὶ 
-συνειρώνουν τριακόσιοι, ἐπιχρύσους ἔχοντες ὅλας κιϑάρας 

202 χαὶ στεφάνους χρυσοῦς. μεϑ' οὖς ταῦροι διηλϑον. δισχί- 

λιοι ὁμοιοχρώματοι., χρυσοχέρῳ, προμετωπίδας χρυσᾶς, χαὺ 

ἀνὰ μέσον στεφάνους ὅρμους τε καὶ «ἰκαδὰξ πρὸ τῶν στὴ- 
ϑῶν ἔχοντες" ἣν δ᾽ ἅπαντα ταῦτα χρυσᾶ.“ 

84. Καὶ μετὰ ταῦτα Διὸς ἤγετο πομπὴ καὶ ̓ ἄλλων 

᾿παμπόλλων ϑεῶν, καὶ ἐπὶ πᾶσιν ᾿Ἵλεξάνδρου, ὃς ἐφ᾽ ἅρ- 

ματος ἐλεφάντων ἀληϑινῶν ἐφέρετο χρυσοῦς, Νίκην χαὶ 

᾿ϑηνᾶν ἐξ ἑκατέρου μέρους ἔχων. ἐπόμπευσαν δὲ χαὺ 

ϑρόνοι πολλοὶ ἐξ ἐλέφαντος χαὶ χρυσοῦ χατεσχευασμένοι" 

ν ὧν ἐφ᾽ ἑνὸς ἔχειτο στεφάγη χρυσῆ, ἐπ᾽ ἄλλου δίκερας χρυ- 

κυλικεῖον Θαϑαυθοπαβ. κυλίχιον ΡΥ, 

201 6. ἐφέρετο --- καὶ ϑεῶν πολλαὲὺ οπι. Ὁ, ἄλλων τετραχύ-- 

κλων Δ. ἄλλῳ τετραχύχλῳ ΡΎΪ,, ϑύρσος] ϑύρσον Β. καὶ 

διαδεδεμένος ὁη). Β. ἄκρου ἈΒΡ, ἄχρον Ὑ1}:. 

201 ἢ. ϑεῶν πολλαῦ ϑεῶν πολλάς Β. 

202 ἃ. ἔκειτο] καὶ ἔκειτο Β, 

202 Ὁ. δικερας 5'π6 δορεπία Α. δικέρας Β. κέρας Ὁ. δὴ χέ- 
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σοῦν,. ἐπ᾿ ἄλλου δὲ ἦν. στέφανος χρυσοῦς; καὶ ἐπ᾿ ἄλλου 
δὲ χέρας ὁλόχρυσον. ἐπὶ δὲ τὸν Πτολεμαίου τοῦ “Σωτῆρος 
ϑρόνον στέφανος ἐπέχειτο ἐκ μυρίων κατεσχευασμένος χρυ- 
σῶν. ,“ἐπόμπευσε δὲ χαὶ ϑυμιατήρια χρυσᾷ τριακόσια καὶ 

ο΄ πεντήκοντα, καὶ βωμοὶ δὲ ἐπίχρυσοι, ἐστεφανωμένοι χρυ-- 
σοῖς στεφάνοις" ὧν ἕνὶ παρεπεπήγεσαν δᾷδες χρυσαῖ δεκα- 

πήχεις τέσσαρες. ἐπόμπευσαν δὲ καὶ ἐσχάραι ἐπίχρυσον 
δώδεχα" ὧν ἢ μὲν δωδεχάπηχυς. τῇ περιμέτρῳ, τεσσαρα- 
κοντάπηχυς ὕψει, “ἦ δὲ πηχῶν. πεντεχαίδεχα. ἐπόμπευσαν 
δὲ χαὶ Δελφιχοὶ τρίποδες Ζρυσοῖ ἐννέα. ἐκ πηχῶν τεσσά-. 

Ε ς θων" ἄλλοι ὀχτὼ Σ᾿ πηχῶν ἕξ: ἄλλος πηχῶν τριάκοντα : ἐφ᾽ 

οὗ ἦν ζῶα ἤμεσα πενταπήχη καὶ στέφανος χύκλῳ χρυσοῦς 
ἀμπέλινος. παρῆλϑον δὲ καὶ φοίνιχες ἐπίχρυσοι ὀχταπήχεις 
ἑπτὰ. καὶ κηρύκειον ἐπίχρυσον πηχῶν τεσσαράκοντα πέντε, 

καὶ χεραυνὸς ἐπίχρυσος πηχῶν τεσσαράκοντα, γαύς τὲ 
ἐπίχρυσος, οὗ ἡ Ί περίμετρος πηχῶν τεσσαράχοντα" δίκερας 

᾿ πρὸς τούτοις ὀχτάπηχυ. πολὺ δὲ χαὶ ζώων πλῆϑος ἐπι- 

;' χρύσων συνεπόμπευεν, ὧν ἣν τὰ πολλὰ δωδεχαπήχη᾽ καὶ 

ἃ ϑηρία ὑπεράγοντα τοῖς μεγέϑεσι καὶ ἀετοὺ πηχῶν εἴς 
ο΄ ΧΟσί. στέφανοί ἢ ἐπίχρυσοι ἐπόμπευσαν τρισχίλιοι δια- 

χόσιοι, ἕτερός τε μυστιχὸς χρυσοῦς λίϑοις πολυτελέσι χέ- 
χοσμημένος, ὀγδοηκοντάπηχυς " οὗτος δὲ περιετίϑετο τῷ 

πευσαν δὲ καὶ στεφράναι χρυσαῖ πάνυ “πολλαὶ, ὥς ἔφερον 
παιδίσχαι πολυτελῶς κεχοσμημέναι" ὧν μία δίπηχυς εἰς 
ὕψος, τὴν δὲ περίμετρον ἔχουσα ἑκκαίδεκα πηχῶν. ἐπόμ- 

ε πεσε δὲ χαὶ ϑώραξ χρυσοῦς πηχῶν δώδεκα καὶ ἕτερος ἀρ- 
γυροὺῦς πηχῶν ὀχτωκαίδεχα, κα κα κ ἐννέα, ἔχων ἐφ᾽ ἑαυτὸν 

ρᾶᾷς ῬΥΙ,. καὶ ἐπ᾿ --- δλόχρυσον οι. Ὁ. τριακόσια χαὶ πεν-- 
τήκοντα) τν' Ῥ., καὶ 68ὲ δοιιϊίστιόε ἄαπς ()ὶ ὁοηπῖμιο ἐπμίῖϊθ.“ς ὙΊΠΘΒγα- 

Π1118. βωμοὶ δὲ ἐπίχουσοι] Ἰ) οδ΄ ἀογαξαι ΓΛ πὶ ὨῸΠΊΘΙΊ5. βωμιοὲ 

δ᾽ ἐπίχρυσοι ϑοΠνν ΟΊ 5. παρεπεπήγεσιιν} παραπεπήγεσαν ΑΒΡ. 
περιμέτρῳ ἴ,. ἐπιμέτρῳ ΌΥ͂. πεντεκαίδεκα) Το θαίιν δεκαπέντε. 

202 ο. ἐκ] ἕκαστος δ'ομννοῖρἢ. ἄλλος πηχῶν τριάκοντα) ἄλλοι 
πηχῶν λ' Β. : 

202 ἃ. στέφανοί τ᾿ ἐπίχρυσοι Β. στέφινοἰ τε χρυσοῦ ῬΨΤΟ, 

Βερενιπείου) βερενικίου ΒΡ. 
202 6, καὶ ἕτερος --- ὀκτωκαίδεκα ὁπι: Ῥ. ὀχτωχαίδεχι] εἡ Ἐ,. 

τοῦ Βερενικείου. ϑυρώματι » αἰγίς τὲ ὁμοίως χρυσῆ. ἐπόμ-- 
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κεραυνοὺς χρυσοῦς δεκαπήχεις δύο. χαὶ σι ἐφανὸ 
ϑον" ἀσπίδες χρυσαῖ εἴχοσι, πανοπλίαι. χρυσαῖ πον 
τέσσαρες, κνημῖδες χρυσαῖ τριπήχεις. δύο, λεκάναι. χρυσαῖ 
δώδεχα, φιάλαι πολλαὶ πάνυ τὸν ἀριϑμὸν, οἰνοχόαι τριά- 

χοντῶ; ἐξάλειπτρα μεγάλα δέκα, ὑδρίαι δώδεχα, μαζονό- 
μιὰ πεντήκοντα, τράπεζαι διάφοροι, χυλικεῖα χρυσωμάτων. 

ῇ πέντε, χέρας ὁλόχρυσον πηχῶν. τριάκοντα. ταῦτα δὲ τὰ 
χρυσώματα ἐχτὸς ἣν τῶν. ἐν τῇ. τοῦ “Διονύσου πομπῇ διε- 
γεχϑέντων. εἶτ᾽ ἀργυρωμάτων ἅμαξαι τετραχόσιαι καὶ χου- 
σωμάτων εἴχοσι, ἀρωμάτων. δὲ ὀχταχύσιαι. “ ᾿ 

35.,, Ἐπὶ δὲ πᾶσιν ἐπόμπευσαν αἱ δυνάμεις αἱ ἱππι- 

χαὶ χαὶ πεζικαὶ, πᾶσαι καϑωπλισμέναι ϑαυμασίως. πεζοὶ 
μὲν ἐς πέντε μυριάδας χαὶ ἑπτακισχιλίους ΕΨ ἑξακοσίους, 

“03.ἱππεῖς δὲ δισμύριοι. τρισχίλιοι διακόσιοι. πάντες δ᾽ οὗτοι 
ἐπόμπευσαν, τὴν ἁρμόζουσαν ἑχάστῳ ἡμφιεσμένοι “στολὴν 
χαὺὶ τὰς προσηκούσας ἔχοντες πρδηδδες ἐχτὸς δ᾽ ὧν πάν- 

τὲς οὗτοι εἶχον πανοπλιῶν χαὶ ἄλλαι πλεῖσται ἦσαν ἀπο- 

χείμεναι, ὧν οὐδὲ τὸν ἀριϑμὸν ἀναγράψαι ῥάδιον." χα- 
τέλεξε δ᾽ αὐτὸν ὃ Καλλίξενος. ",» ἐστερανώϑησαν δ᾽ ἐν τῷ. 

ἀγῶνι καὶ στεφάνοις χρυσοῖς εἴκοσι" Πτολεμαῖος δὲ ὁ 

πρῶτος χαὶ Βὲ ἐρενίση. εἴχοσι τρισὶν ἐφ᾽ ἁρμάτων χρυσῶν 
καὶ τεμένεσιν ἐν Δωδώνῃ. καὶ ἐγένετο τὸ δαπάνημα τοῦ 

ν νομίσματος τάλαντα δισχίλια διακόσια τριάκοντα ἐννέα, 
μναῖ πεντήχοντα, χαὶ ταῦτ ἠριϑμήϑη πάντα παρὰ τοῖς 
οἰχονόμοις, διὰ τὴν τῶν στεφανούντων προϑυμίαν, πρὸ 
τοῦ τὰς ϑέας παρελϑεῖν. ὁ δὲ Φιλάδελφος Πτολεμαῖος, 

ἐννέα ἔχων. ΑΒΡ, ἐννέα οπι, Ὑ1.. Ἱπᾶϊοανὶ Ιδοαπᾶπι. ἐφ 

ἑαυτὸν] ἐφ᾽ ἑαυτοῦ Ῥ, δεχαπήχεις ΑΒ. δωδεχαπήχεις ΡΥΤ,.. 

χρυσαῖ δώδεκα) δον) δέαν χρυσαῖ δυοκαίδεκα. χρυσαῦ δεχαδύο δὲ ̓ ηῇνα 

ὑδρίαι δεχαδύο Ἀ. δεκαδύο δὲ δεχαπέντε εἰ δεκατέσσαρες Εἴ 5: πῊΠΠ1ἃ. οπ- 

πα ποθὴ ἃ ἴρ80 βογίρέογ ριοίβοία βιπέ, 564 80 1ΠὈγΑΤΙ 5 παπιθΡο- 

ΤΠ ποίᾶ5 58 οοπβιθίιμα!ηθ ἜΧρεῖ πιο πεὶι8. τριάκοντα, ἐξά- 

λειπτρα Ηεπιβέοτμιβία5. μα σοθδέιι" τριάκοντα ἕξ, ἄλειπτρα. λξ ἀλειπ- 

τρὰ Ῥ. 

202 ἢ, χυλικεῖα ϑομννοῖρῃ. χυλίχια ῬΥΙ,. 

203 ἃ. Καλλίξενος) καλλίξεινος ΒΡ. Βερενίχη) βερονίχκη Β, 

τὸ δαπάνημα) ΑθοΙδέ τὸ, ἶ 

208 Ρ. ἠριϑμηήϑη) ἀριϑμήϑη Β. παρὰ οπι. Β. 



Ὁ ἐ 447 

τ οἴμοσι, χρυσαῖς, δυσὶ μὲν ἐφ᾽. ἁρμάτων χου- 

“ὄνων ἑξαπήχει μιᾷ, ἀδαρμν. ὃ ἐφρνχῃ τέτρα- σῶν, ἐπὶ ᾿ 

ἢ πήχεσιν" ϑξεκο 
ἈΝ -πἰν 36, δορί; οὖν, ἄνδρες δαιτυμόνες, βασιλεία οὕτως γέγονε 

πολύχρυσος; οὐ γὰρ τὰ ἐχ Περσῶν καὺ Βαβυλῶ ὥγνος λα- 
δ βοῦσα χρήματα, ἢ μέταλλα ἐργαζομένη , ἢ Πακτωλὸν 
ἔχουσα χρυσοῦν ψήγμω χαταφέροντα.. μόνος γὰρ ὡς ἄλη- 

- ϑῶς ὁ χρυσορρόας καλούμενος γε τἴλος μετὰ τροφῶν ἀφϑό- 

τ ψῶν χαὶ “χρυσὸν. ὐθβομνα χαταφέρει; ἀκινδύνως γεωργού- 
μένον, ὡς πᾶσιν ἐξαρκεῖν ἀνϑρώποις; δίκην Τριπτολέμου, 

πεμπόμενον εἷς πᾶσαν γῆν. διόπερ αὐτὸν καὶ ὁ Βυζάντιος 
ποιητὴς. Παρμένων. ἐπικαλούμενος, «Α4ἰγύπτιε Ζεῦ, φησὶ, 
Νεῖλδ. πολλῶν δ᾽ ὁ Φιλάδελφος βασιλέων πλούτῳ διέφερε, 
καὶ περὶ πάντα ἐσπουδάχει τὰ χκατασχέυάσματα φιλοτίμως, 

ἃ ὥστε καὶ πλοίων πλήϑει πάντας ὑπε ερέβαλλε. τὰ γοῦν μέ- 

γιστὰ τῶν πλοίων ἣν παρ᾽ αὐτῷ τριακοντήρεις δύο, εἶχο- 
σήρης μία, τέσσαρες τρισχαιδεκήρεις, δωδεκήρεις, δύο, ἐγν- 

δεκηρεις τεσσαρεσκαίδεκα, ἐνγήρεις τριάκοντα, ἑπτὴρειξ τριά- 
κοντὰ ἑπτὰ, ἑξήρεις πέντε, πεντήρεις ἑπτακαίδεκα" τὰ δ᾽ 
ἀπὸ τετρήρους μέχρι τριηρημιολίας διπλάσια τούτων. τὰ 
δ᾽ εἰς τὰς “νήσους πεμπόμενα “χαὶ τὰς ἄλλας πόλεις ὧν 

: ἤρχε καὶ τὴν «Διβύην πλείονα ἣν τῶν τετρακισχιλίων. περὲ 

δὲ βιβλίων πλήϑους καὶ βιβλιοϑηκῶν χατασχευῆς καὶ τῆς 
εἰς τὸ “Μουσεῖον συναγωγῆς τί δεῖ καὶ λέγειν πᾶσι τού- 
τῶν ὄντων χατὰ μνήμην; 

97. ᾿ἐπεὶ δὲ περὶ νεῶν κατασκευῆς εἰρήκαμεν, φέρ᾽ 
εἴπωμεν, ἀκοῆς γάρ ἐστιν ἄξια, χαὶ τὰ ὑπὸ τοῦ Φιλοπά- 

χρυσαῖς] χρυσοῖς ον ΟΊ ἢ. 

208 6. χρήματα ἢ μέταλλα ΑΒ. μέταλλα ἢ χρήματα, ΡΥῚ,. 
ἐργαζομένη Β. ἐργασαμένη ΒΥ͂Τ,. χρυσοῤρρόας) χρυσορόας Β, 
«Αἰγύπτιε Ζεῦ γεῖλε] ϑομο!αβέθ Ριπᾶαγὶ Ῥυίῃ. ΤΡ, 97. 

203 ἃ. ὑπερέβαλλε] ὑπερέβαλεν Β. τῶν πλοίων ἦν ΑΒΕ, ἦν 
τῶν πλοίων ὈΥῚ,., τέσσαρες Β. Ἰιοσο δία τέσσαρες δὲ. τεσ-- 
τ Ἰβ γεν ῤμερεα Ἐμοσο αξα δεκατέσσαρες. ἑπτακαίδεκα) «ζ΄ ΟΡ, δε- 
χαεπτὰ Ἀ, ΨΙΔ6 δά 202 6. λιβύην ΛΟ. λικύην ΒΨ. Αὐξίην Τ,. 
λιπύην λυκίην Ῥ ἀε]δέο λιχύην, ᾿ ; 

208 6. βυβλίων οἐ βυβλιοϑηχῶν Ῥ. κατασκευῆς --- ουναγωγῆς 
ΑΒΟΙ,: ἴηνοῦβο ογαϊπο συναγωγὴς --- κατάσκευῆης Ψ, χατασχευὴῆς συνιι- 

γωγῆὴς -- κατασχευὴς Ὁ ἀο]οέο ρυίογα καταοχευῆς. 
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τορος. βασιλέως κατεσκευασμένα σχάφη. περὶ ὧν ὁ αὐτὸς 
Καλλίξενος ἱστορεῖ ἔν τῷ πρώτῳ περὸ ̓ Δλεξανδρείας. οὗ- 
τωσὶ λέγων, Τὴν τεσσαραχοντήρη ναῦν χατεσχεύασεν ὃ 
Φιλοπάτωρ, τὸ μῆχος ἔχουσαν διαχοσίων ὀγδοήκοντα πη- ὦ 

ἔ χῶν, ὀχτὼ δὲ καὶ τριάκοντα ἀπὸ παρόδου. ἐπὶ πάροδον, 
ὕψος. δὲ ἕως ἀχροστολίου τεσσαράκοντα ὀχτὼ πηχῶν. ἀπὸ. 
δὲ τῶν. πρυμνητικῶν ἀφλάστων ἐπὶ τὸ πρὸς τῇ ϑαλάσσῃ 

μέρος αὐτῆς τρεῖς πρὸς τοῖς πεντήκοντα. πήχεις. πηδάλια 

δ᾽ εἶχε τέτταρα: τριακονταπήχη» χώπας δὲ ϑρανιτιχκὰς ὃ ὑχτὼ 

“04 καὶ τριάκοντα πηχῶν. τὰς μεγίσταρ αἵ διὰ τὸ μόλυβδον 
ἔχειν ἐν τοῖς ἐγχειριδίοις καὶ "γεγονέναι λίαν εἴσω βαρεῖκε 

χατὰ τὴν ξύγωσιν εὐήρεις ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς χρείας. δίπρῳ- 
ρος δ᾽ ἐγεγόνει χαὶ δίπρυμνος, καὶ ἔμβολα εἰχεν ἑπτά " 

τούτων ἕν μὲν ἡγούμενον, τὰ δ᾽ ὑποστέλλοντα" τινὰ δὲ 
κατὰ τὰς ἐπωτίδας. ὑποζώματα δὲ ἐλάμβανε δώδεκα" ἑξα-". 
κοσίων δ᾽ ἣν ἕχαστον πηχῶν. εὔρυϑιος δ᾽ ἣν καϑ'᾽ ὑπερ- 
βολήν" ϑαυμαστὸς δ᾽ ἣν καὶ ὃ ἄλλος κόσμος τῆς γεώς. 

ζώα μὲν γὰρ εἶχεν οὐχ ἐλάττω δώδεκω πηχῶν χατὰ πρύ- 

Ὁ μγαν τὲ χαὶ πρῷραν, χαὶ πᾶς τόπος αὐτῆς κηρογραφίῳ 
χατεπεποίκιλτο, τὸ δ᾽ ἔγχωπον ἅπαν μέχρι τῆς τρόπεως 
κισσίνην φυλλάδα χαὶ ϑύρσους εἶχε πέριξ. πολὺς δ᾽ ἣν 
χαὶ ὃ τῶν ὅπλων κόσμος. ἀνεπλήρου δὲ τὰ προσδεόμενα 

τῆς νεὼς μέρη. γενομένης δὲ ἀναπείρας, ἐδέξατο ἐρέτας 

πλείους τῶν τετρακισχιλίων, εἰς δὲ τὰς, ὑπηρεσίας τέτρῶ- 

χοσίους" εἰς δὲ τὸ κατάστρωμα ἐπιβάτας τρισχιλίους, ἀπο- 
δέοντας ἑχατὸν καὶ πεντήκοντα" χαὶ χωρὶς ὑπὸ τὰ ζύγια 

}) 

Καλλίξενος] καλλίξεινος ΑΒΟΡ, 

203 ἢ. τὸ πρὸς τῇ Ὁ δὲ ὁχ δρίἔοπιθ σαϑδῸ θΟΠΠ5, πρὸς οτπ, ΡΥ͂Τ,: 
ϑρανιτιχὰς ΑΌῸΡ, ϑρανητιχὰς Ν,. 

204 ἃ. μόλυβδον] μόλιβδον ΒΟΡ, ἐγχειριδίοις] ἐγχειριδείοις Β'. 

ἐπωτίδας) ἱπωτίδας Ἔ. ᾿ 

204 ». κατεπεποίκιλτο ἴ,. καταπεποίχιλτο ΒΡΥ͂. τὸ δὲ ἔγκω- 
πον --- πέριξ]... ἡ δγεῖς ἀούθηβου. δα] πη βι} ἴπ οὔδοῦν, δὰ ἴὰ8. ΔΛεί, οἱ 

Βον. ο. 28. Ρ. 679. γεριὴ σόγο αἱ δμηηιο αὐ ἐπιαηὶ σαγίπαηι ἠοάογ αθ 

οπάϊδιις ἑμυοϊιιὶ ὁγαμ ἐπϑίαν ἐπ ψγβογπηι. Ἐω6 5. κατὰ ϑύρσους. ““ οϊ- 
Π65108. ᾿ πέριξ) πέρυξ Β. ἀνεπλήρου -- μέρη οπὶ. Ὁ. 

καὶ χωρὶς -- οὔκ ὀλίγον ὁπ. ἮΝ ἐπιοιτιομούς) ἐπισιτισμοῦ Οᾶδβατι- 

Ῥοπα8. 
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ς πλῆϑος ἀνθρώπων ἕτερον, ἐπισιτισμούς. τε οὐκ ὁλ γον. χα- 
ϑειλκύσθη. δὲ τὴν ̓μὲν ἀρχὴν ἀπὸ ἐσχαρίου τιγὸς, ὃ φασι 
παγῆναι πεντήκοντα πλοίων πεντηρικῶν ξυλείᾳ, ὑπὸ δὲ 
ὄχλου μετὰ βοῆς καὶ σαλπίγγων “χατήγετο. ὕστερον δὲ 

τῶν ἀπὸ Φοινίχης τις ἐπενόησε τὴν καϑολχὴν, τάφρον 

ὑποστησάμενος ἴσην τῇ νηὶ κατὰ μῆχος, ἣν πλησίον τοῦ 
“λιμένος ὥρυξε. ταύτῃ δὲ τοὺς ϑεμελίους χατῳχοδόμησε 
λίϑῳ στερεῷ πρὸς πέντε πήχεις τὸ βάϑος, χαὺ διὰ τούτων 
φάλαγγας ἐπικαρσίας χατὰ πλάτος τῆς τάφρου διώσας 

: ἃ: συνεχεῖς ἱ -τετράπηχυν εἰς βάϑος τόπον ἀπολιπούσας: καὶ 

ποιήσας εἴσρουν. ἀπὸ τῆς ϑαλάσσης ἐνέπλησεν αὐτῆς πάντα 

τον ὀρυχϑέντα τύπον, εἰς ὃν ῥᾳδίως ἀπὸ τῶν τυχόντων 

ἀνδρῶν. εἰσήγαγε τὴν ναῦν" κι κα τὸ ἀνοιχϑὲν χατ᾽ ἀρ- 
χὰς ἐμφράξαντας μετεξαντλῆσαι πάλιν τὴν ϑάλασσαν ὁρ- 
γάνοις. τούτου δὲ γενομένου ἑδρασϑῆναι τὸ πλοῖον ἄσφα- 

λὼς ἐπὶ τῶν προειρημένων φαλάγγων, τ 
88, ᾿ Κατεσχεύασε δ᾽ ὃ Φιλοπάτωρ χαὶ ποτάμιον 

πλοῖον, τὴν ϑαλαμηγὸν χαλουμένην, τὸ μῆκος ἔχουσαν 

ἡμισταδίου, τὸ δ᾽ εὔρος ἢ πλατύτατον τριάκοντα πηχῶν" 
ε τὸ δὲ ὕψος σὺν τῷ τῆς σκηνῆς, ἀναστήματι μιχρὸν ἀπέδει 

τεσσαράχοντα πηχῶν. τὸ δὲ σχῆμ αὐτῆς οὔτε ταῖς μαχραῖς 

γαυσὶν οὔτε ταῖς στρογγύλαις ἐοιχὸς, ἀλλὰ παρηλλαγμέ- 

γον τὲ καὶ πρὸς τὴν χρείαν τοῦ ποταμοῦ. τὸ βάϑος. χά- 

204 ς. δλίγον] ὀλίγους ϑομτνοΙρ ἢ. ἀπὸ ἐσχαρίου] ὑπὸ ἔσχα-- 
ρίου ΒΟ, Ἐπιίδεμίαβ Ρ. 1575, 42. ᾿Δἀϑήναιος δὲ καὶ ἐσχάριον παρά-- 
γχώγως οἷδε, δι οὗ χκαϑέλκονταν νῆες εἰς θάλασσαν, ὅϑεν ἡ ἀπερίεργος 

γλῶσσα ποσφθείρουσα τὸ καινὸν πλοῖον ἀπὸ σχαρίου εἶναί φήσι, βου- 
Δομένῃ πάντως ἀπὸ ἐσχαρίου εἰπεῖν. ξυλείᾳ] ξυλίαι Ῥ᾽ Ξ γα η2-. 

κήν Τ,. καϑολικὴν Ρνυ. 

204 ἃ. ἀπὸ τῶν] ὕπὸ τῶν Ο, ἱπ, 400 515 βοτϊρέσιπι δὶ ὃν ρέσως 

ὑπὸ τῶν τυχόντων ἀνδρῶν εἰσήγαγε τὴν ναῦν τὸ ἀνοιχϑὲν. κατ᾽ ἀρχὰς 

ἐμφράξας, μετεξήντλησέ τε πάλιν τὴν 'ϑάλασσαν ὀργάνοις. τούτου δὲ γε- 

φομένου ἡδράσϑη τὸ πλοῖον ἀσφαλῶς ἐπὲ τῶν προειρημένων φαλάγγων. 

Τηα!σανὶ ἸδοαΠ8Π. ἐμφοάξαντας ΑΒΡ. ἐμφράξας ὙἹ;. 

μετεξαντλῆσαν ΑΒΡ, μετεξήντλησε Ὑ1.. -σπλατύτατον 1. πλατύτε-- 

ρον ῬΘΥ. 
204 6. μιχρὸν] μιᾶς δρϊέοπιο Ἠοθβομοῖ, πὸπ Ο. ,σχῆμ Β. 

σχῆμα ῬΥΨΊ,. τοῦ ποταμοῦ) ΝΙ5Β1 μ᾽ αγὰ 6Χ μοα Ιοοο δχοϊάογαπέ, 

ΒΟΡΙθοηαπἀπὶ βδ]έθπιὶ τοῦ τε ποταμοῦ. 

ΑὙΠΕΝΑΆΕΙΞ, 1. 29 
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τωϑὲν μὲν γὰρ, ἁλιτενὴς χαὺ πλατεῖα, τῷ δ᾽ ὄγχῳ μδτ 
τέωρος" τὰ δ᾽ ἐπὶ τῶν ἄκρων αὐτῆς͵ μέρη, χαὶ μάλιστα 
τὰ χατὰ πρῷραν, παρέτεινεν ἐφ᾽ ἱκανὸν, τῆς ἀνακλάσεως 
εὐγράμμου φαινομένης. δίπρῳρος δ᾽ ἐγεγόνει. χαὶ δίπρυμνος, 

ἔ καὶ πρὸς ὕψος ἀνέτεινε, διὰ τὸ μετέωρον ἄγαν ἵστασϑαι 
πολλάκις ἐν τῷ ποταμῷ τὸ κῦμα. κατεσχεύαστο δ᾽ αὑτῆς 
χατὰ μὲν μέσον τὸ κύτος τὰ συμπόσια καὶ οἱ χοιτῶνες καὶ 
τὰ λοιπὰ τὰ πρὸς τὴν διαγωγὴν χρηστήρια. “πέριξ δὲ τῆς 
νεὼς περίπατοι χατὰ τὰς τρεῖς πλευρὰς ἐγεγόνεσαν διπλοῖ. 
ὧν ἡ μὲν περίμετρος ἣν πέντε πλέϑρων οὐκ ἐλάττων, ἣ 
δὲ διάϑε ἐσις τοῦ μὲν χαταγείου π ἐριστύλῳ παραπλήσιος, 

ορϑδτοῦ δ᾽ ὑπερώου χρύπτῃ φραγμοῖς χαὶ ϑυρίσι περιέχομένῃ 
πάντοϑεν. πρώτη δ᾽ εἰσιόντι χατὰ πρύμναν ᾿ἐτέταχτο προ- 
στὰς ἐξ ἐναντίου μὲν ἀναπεπταμένη, κύχλῳ δὲ περίπτε- 
ρος" ἧς ἐν τῷ χαταντιχρὺ τῆς πρῴρας μέρει προπύλαιον 
χατεσχεύαστο, δι᾿ ἐλέφαντος χαὶ τῆς πολυτελεστάτης ἴλης 

γεγονός. τοῦτο δὲ διελϑοῦσιν ὡσανεὶ προσχήνιον ἐπεποίητο 
τῇ διαϑέσει, κατάστεγον ἄνω. πάλιν ὁμοίως χατὰ μὲν τὴν 
μέσην πλευρὰν προστὰς ἑτέρα παρέχειτο ὄπισϑεν, χαὶ τε- 

ν» τράϑυρος ἔφερεν εἰς αὐτὴν πυλών. ἐξ ἀριστερῶν. δὲ χαὶ 
δεξιῶν ϑυρίδες ὑπέκειντο εὐάειαν παρέχουσαι. συνῆπτο δὲ 
τούτοις. ὃ μέγιστος οἶκος" περίπτερος δ᾽ ἣν εἴχοσι χλίνας 
ἐπιδεχύόμενος. χατεσχευάσϑη δ᾽ αὑτοῦ τὰ μὲν πλεῖστα ἀπὸ 
κέδρου σχιστῆς καὶ χυπαρίσσου Μιλησίας, αἱ δὲ τῆς πε- 

ἁλιτενὴς] ἀλιτενὴς Β, ἀνακλάσεως) ἀνακλήσεως Β δ τιοΙ Γᾶ ηδ6 
(δδαυθόπὶ. 

204 Γ. τ ἀξ ον ἰὸν ΒοΙΙΡοθαίασ ἐγεγόνεισαν, ἐγεγόνεσαν ἸοδΊξαΙ Ρ. 
.218. ἃ. ' 

305 ἃ. χρύπτῃ --- περιεχομένη ϑοῃννεῖρη. κρυπτὴ --- περιεχομένη 
ῬΨΕ, προστὰς ὙΠΠΘΡΓιπία5. πρὸς ΨΕΛ πρὸς τὰ ΑΒ οὲ οοὔθχ 
Ἐοίπδηιβ πη ΠΠΡγῸ Αορίαηο. ἐτέτακτο προσεξεναντιούμενα Ῥ, ἐξ 

ἐναντίου μὲν (ἀδαῦοπι5. ΕἾΌτΙ ἐξεναντιούμενα. περίπτερος ΔΒ) 

εἰ πο γαηδα αϑαιθθηϊ. περέπατος ῬΌΨΠ,. ἄνω ὁπι. Β νᾶσο 
βραίιο τϑ]οΐο, χκατάστεγον νὼ πάλιν Ῥ, προστὰς ἑτέρα }}- 

Ἰοθχιηῖιι5. πρὸς τὰ ἕτερα ῬΥ͂Τ,, ὄπισϑεν οὔ. "Ὁ. 

205 ΡΒ. εὐάειαν ἴῃ Οαβαυθοηὶ δημποίαίςίομθ βου ρέσμη, εὐαείαν ἴ,. 

εὐαγείαν ΑΒΡΥ, συνῆπτο ϑοπινοίκι. Τοροθαξν συνήγετο. 
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ριστάσεως ϑύραι, τὸν ἀριϑμὸν εἴχοσιν οὖσαι, ϑυΐναις χα- 
τεκεχόλληντο σανίσιν, ἐλεφαντίνους ἔχουσαι τοὺς λύσμους. 
ἡ δ᾽ ἐνήλωσις ἡ χατὰ πρόσωπον αὐτῶν χαὶ τὰ ῥόπτρα 

ἐξ ἐρυϑροῦ γεγονότα χαλκοῦ τὴν χρύσωσιν ἔχ πυρὸς εἰλή- 
ὁ φει. τῶν δὲ χιόνων τὰ μὲν σώματα ἣν χυπαρίσσινα, αἱ δὲ 
» κερραλαὶ Κορινϑιουργεῖς, ἐλέφαντι καὶ χρυσῷ διαχεχοσμη- 

μέναι. τὸ δὲ ἐπιστύλιον ἐκ χρυσοῦ τὸ ὅλον" ἐφ᾽ οὗ διά- 
ζωσμα ἐφήρμοστο, περιφανῆ ζώδια ἔχον ἐλεφάντιγα, μεί ί 
ζονα πηχυαίων, τῇ μὲν τέχνῃ μέτρια. τῇ χορηγίᾳ δ᾽ ἄξιο- 
ϑαύμαστα. ἐπέχειτο δὲ καὶ στέγη καλὴ Λη. τῷ συμποσίῳ τε- 
τράγωνος κυπαρισσίνη" γλυπτοὶ δ᾽ αὐτῆς ἦσαν. οἱ χόσμοι, 
χρυσὴν ἔχοντες τὴν ἐπιφάνειαν. παρέχειτο δὲ τῷ συμποσίῳ 

ἃ τούτῳ χαὶ χοιτὼν ἑπτάκλινος" ᾧ συνῆπτο στεγ σύριγξ, 

χατὰ πλάτος τοῦ κύτους χωρίζουσα τὴν γυναικωνῖτιν. ἐν 
δὲ ταύτῃ συμπόσιον. ἐγγεάκλινον ἦν... παραπλήσιον τῃ πο- 

λυτελείῳ τῷ μεγάλῳ, χαὶ χοιτὼν πεντάχλινος. καὶ τὰ μὲν 
ἄχρι τῆς πρώτης στέγης χατεσχευασμένα τοιαῦτ᾽ ἤν. τ 

θοὰς, “ἀναβάντων δὲ τὰς παρακειμένας πλησίον τῷ 

προειρημένῳ κοιτῶνι χλίμακας οἶχος ἣν ἄλλος πεντάχλινος, 

᾿ὀρόφωμα ῥομβωτὸν ἔχων" καὶ πλησίον αὑτοῦ, ναὸς “4φρο- 
ς δίτης ϑολοειδὴς, ἐν ᾧ μαρμάρινον ἄγαλμα τῆς ϑεοῦ. κα- 

τεναντίον δὲ τούτου ἄλλο συμπόσιον πολυτελὲς πὲρίπτερον" 
οἱ γὲρ κίονες αὑτοῦ ἐκ λίϑων ᾿Ινδιχῶν συνέχειντο. παρὰ 

δὲ χαὶ τούτῳ τῷ “συμποσίῳ κοιτῶνες ἀχύλουϑον τὴν χκα- 
τασκευὴν τοῖς προδιδη ἰωμένοις ἔχοντες. προάγοντι δὲ ἐπὶ 

τὴν πρῷραν οἶχος ὑπέχειτο βακχικὸς τρισχαιδεκάκλενος πε- 
ρίπτερος, ἐπίχρυσον ἕχων τὸ γεῖσον ἕως τοῦ περιτρέχοντος 
ἐπιστυλίου " στέγη δὲ τῆς τοῦ ϑεοῦ διαϑέσεως οἰκεία. ἐν 

Γ δὲ τούτῳ χατὰ μὲν τὴν δεξιὰν πλευρὰν ἄντρον χατεσχεύα- 
στο, οὗ χρῶμα μὲν ἣν ἔχον τὴν πετροποιίαν ἐκ λίϑων 

αληϑινῶν καὶ χρυσοῦ δεδημιουργημένον" ἵδρυτο δ᾽ ἐν αὐτῷ 

εἴχου: " οὖσαι Ο. εἴχοσι οὖσαι ῬΥ͂Τ,. εἰλήφει ΑΒ, εἰλήφασιν ΡΥ͂ΊΙ,. 

20 ο. τῶν δὲ κιόνων --- τὸ ὅλο»] Ἐπυιβέδεμιι5 ν, 1073, 11]. 
ἐλέφαντι] ἐλεφάντιναν ἘδιδίΔ ΕΒ π18.. μείζονα. Β. μείζω ῬΥΤ,. 

205 ἃ. ᾿ἀναβάντων) ἀναβάντι ϑομυνοῖσῃ. 
208 6. παρὰ δὲ καὶ] δὲ οπι. Ρ. οἰκεία] οἰκία Ῥ. 

20 Γ. δεδημιουργούμενον. Β.. ς ' 

μοο ϑῳ Υ 
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τῆς τῶν βασιλέων συγγενείας ἀγάλματα εἰχονικὰ λίϑου 
λυχνέως. ἐπιτερπὲς δ᾽ ἱχανῶς καὶ ἄλλο συμπόσιον ἣν ἐπὶ 
τῇ τοῦ μεγίστου οἴχου στέγῃ κείμενον, σχηνῆς ἔχον τάξιν" 
ὥστε τῇ μὲν οὐκ ἐπὴν « « διατόναια δὲ τοξοειδῇ διὰ πο- 

2006 σοῦ τινὸς ἐνετέτακτο διαστήματος »" ἐφ᾽ ὧν αὐλαῖαι χατὰ 
τὸν ἀνάπλουν ἁλουργεῖς ἐνεπετάννυντο. μετὰ δὲ τοῦτο αἷ- 
ϑριον ἐξεδέχετο, τὴν ἐπάνω τῆς ὑποχειμένης προστάδος 
τάξιν κατέχον" ᾧ χλίμαξ τε ἑλιχτὴ φέρουσα πρὸς τὸν χρυ- 
πτὸν περίπατον παρέκειτο χαὶ συμπόσιον. ἐννεάκλινον, τῇ 
διαϑέσει τῆς κατασχευῆς «Αἰγύπτιον. οἱ γὰρ γεγονότες αὖ-- 
τόϑι κίονες ἀνήγοντο στρογγύλοι, διαλλάττοντες τοῖς σπον- 
δύλοις, τοῦ μὲν μέλανος, τοῦ δὲ λευχοῦ, παράλληλα τιϑε- 

πμένων. εἰσὶ δ᾽ αὐτῶν καὶ αἱ κεφαλαὶ τῷ σχήματι περι- 
φερεῖς, ὧν ἡ μὲν ὕλη περιγραφὴ παραπλησία ῥόδοις ἐπὶ 

μιχρὸν ἀναπεπταμένοις «ἐστίν. περὶ δὲ τὸν προσαγορευόμε- 
γὸν κάλαϑον οὐχ ἕλιζες, καϑάπερ ἐπὲὸ τῶν ᾿Βλληνικῶν, 
καὶ φύλλα τραχέα περίχειται, λωτῶν. δὲ ποταμίων χάλυχες 
καὶ φοινίχων ἀρτιβλάστων χαρπός" ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ πλειό- 
γων ἄλλων ἀνϑέων γέγλυπται γένη. τὸ δ᾽ ὑπὸ τὴν ῥίζαν, 
ὃ δὴ τῷ συνάπτοντι πρὸς τὴν κεφαλὴν ἐπίχειται. σπονδύλῳ, 
᾿χιβωρίων, -ἄνϑεσι χαὶ φύλλοις ὡσανεὶ καταπεπλεγμένοις. 

6 ὁμοίαν εἰχε τὴν διάϑεσιν. τοὺς μὲν οὖν χίονας οὕτως Ἅ4{- 
γύπτιοι χατασχευάζουσι, χαὶ τοὺς τοίχους δὲ λευχαῖς τὲ 
χαὶ μελαίναις διαποιχίλλουσι πλινϑίσιν" ἐνίοτε δὲ καὶ τοῖς 

ἀπὸ τῆς ἀλαβαστίτιδος προσαγορευομένης πέτρας. πολλὰ 
δὲ χαὶ ἕτερα χατὰ “μέσον. τῆς νεὼς τὸ χύτος ἐν κοίλῃ χαὶ 

χατὰ πᾶν αὐτῆς μέρος οἰκήματα ἢν. ὃ δὲ ἱστὸς ἦν αὐτῆς 
ἑβδομήκοντα πηχῶν, βύσσινον ἔχων ἱστίον ἁλουργεῖ παρα- 

ἐπὶ τῇ τοῦ] ἐπὶ τῆς τοῦ Β' 6 μὲν οὐκ ἐπῆν] μὲν ἐπὴν Β. Ῥοβέ 
ἐπὴν ἱπάϊσανι Ἰδοιηδ πη. διατόναια (ϑῖνα διατόνια) δὲ τοξοειδὴ Οα- 

ΒΔ ΟΠπα8. διατοναίᾳ (διατοναία ῬῚ δὲ τοξοειδεῦ ῬΥ.,,  Ἀἐνετέταξτο]) 
ἐνετέτατο Οαβδιθοηιῖι5. 

200 ἃ. τοῦτο Ὁαϑαιθδόπιβ. τοῦτον ΑΥ̓͂. τὸν ΒΓ. 

200 Ρ. περὲ δὲ τὸν] δὲ οἷν. Ἐ. 

2060 ο. εἶχε 1,.. ἔγει ΒΥ. λεύχαῖς τε καὶ Β. λευχαῖς καὶ ῬΥΤ,. 

ἀλαβαστίτιδος ΡΥ. ἀλαβαστοίτιδος 1. αὐτῆς ΒῸΡ οὐ γ- 

ἸΘΡστη 5. αὐτοῖς 1). ᾿ς ἑβδομήκοντα) ὁ Ὁ: βύσσινον πιᾶνρὸ 

Βα51}, δὲ 1.. βύσινον ΒΒ. βύσσιον Ῥ. βύσιον ΨΥ. 
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σείρῳ χεχοσμημένον. πᾶς δ᾽ ὁ τοῦ βασιλέως τοῦ Φιλα- 

ἃ δέλφου πλοῦτος φυλαχϑεὶς χατελύϑη ὑπὸ τοῦ τελευταίου 
Πτολεμαίου, τοῦ καὶ τὸν Γαβινιαχὸν συστησαμένου πόλε- 
μον, οὐχ ἀνδρὸς γενομένου, ἀλλ᾽ αὐλητοῦ καὶ μάγου. “ 

40. Περὶ δὲ τῆς ὑπὸ “Ἰέρωνος τοῦ “Συρακοσίου κατασχευα- 
σϑείσης γεὼς, ἧς καὶ “ἀρχιμήδης ἣν ὃ γεωμέτρης ἐπόπτης, 

οὐχ ἄξιον εἰναι χρίνω σιωπῆσαι, σύγγραμμα ἐκδόντος 
ἹΜοσχίωνος. τιγὸς, ᾧ οὐ παρέργως ἐνέτυχον ὑπογυίως. γ γρά- 
φὲέι οὖν ὃ ΛΙοσχίων οὕτως... Διοκλείδης μὲν ὃ ᾿4βδηρίτης 

ϑαυμάζεται ἐπὶ τῇ πρὸς τὴν “Ῥοδίων πόλιν ὑπὸ Δημητρίου 
6 προσαχϑείσῃ τοῖς τείχεσεν ἑλεπόλει, “Τίμαιος δ᾽ ἐπὶ τῇ 
πυρᾷ τῇ κατασχευασϑείσῃ Διονυσίῳ τῷ ΣΕικελίας τυράννῳ, 
χαὶ “Πρώνυμος ἐπὶ τῇ κατασχευῇ τῆς ἁρμαμάξης ἢ συγέ- 

βαινε χαταχομισϑῆναι τὸ ᾿ἀλεξάνδρου σῶμα, «Πολύκλειτος 

δ᾽ ἐπὶ τῷ λυχνίῳ τῷ χατασχευασϑέντι τῷ ἹΠέρσῃ" ὁ δ᾽ 
Ἰέρων ὃ τῶν Συρακοσίων βασιλεὺς, ὃ πάντα Ῥωμαίοις 
φίλος, ἐσπουδάχεν μὲν καὶ περὶ ἱερῶν 'χαὶ γυμνασίων κα- 
τασχευὰς ̓  ἦν δὲ χαὺὶ περὶ ,γαυπηγίας φιλότιμος ,) πλοῖᾳ σι- 

᾿τηγὰ κατασχευαζύμενος, ὧν ἑνὸς τῆς κατασχευῆς μνησϑή- 
Γ σόμίαι. εἰς ὑλὴν μὲν ξύλων ἐκ τῆς «Δἴτνης παρεσχεύαστο 
ἑξήκοντα τριηρικῶν σχαφῶν πλῆϑος ἐξεργάσασϑαι δυναμέ- 
γψην. ὡς δὲ ταῦτα ἡτοιμάσατο β γόμιους τε χαὶ ἐγχοίλια 

᾿χαὺὴ σταμῖνας καὶ τὴν εἰς τὴν ἄλλην χρείαν ὕλην τὴν μὲν 

ΧΟ ἘΣ: συραχκοσίου Ῥ. ϑοΓΙθοθαΐξαν -Ξυρακουσίου. “ΠΠΙοσχίωνος] 

μουχέωνος Β, ὕὑπογυίως Τ,. ὑπογείως Β. ὑπογύως ΡΥ͂. ὁ Πῖοοχίων 
ὁ. ΒΟ Ὲ6Ξ ἀβδηρίτης ΡῚ,. αὐδηρίης Ὑ. . 

200 6. ἑλεπολεὶ ῬΓ,. ἑλαυπόλει Ὑ. ᾿ φπὶ τῇ κατασκευῇ ΛΌ. ἐν 

ἘΠ κατασχευὴ ΨΠ,. δ᾽ ἐν τῇ κατασχευὴῇ Ῥ. καταχομιοϑῆναι ἵ,. κατα- 

ποομηϑῆναι ΒΡΥ. ὃ δ᾽ (δὲ Β) Ἰέρων δ᾽Ὶ,. ἑέρων δὲ ὃ Ῥν. 

τῶν δαά. Β. οι. ΡΥΊ,. ᾿ Συρακοσίων} δοιιθοθαίι Συρακουσέω». 

περὶ ἱερῶν] περὶ ὁπι. Ῥ. 
200 ἢ, ἑξήκοντα] ἑξήκοντά τε ΒΡ, πλῆϑος] τὸ πλῆϑος ΒΡ. 

δυναμένην] δύναμιν ΒΟ. ' ἡτοιμάσατο] ἡτοίμαστο, ΄ σταμῖνας ( 
ἢϊο δὲ ρ. 207 Ρ. στάμίνας ῬΨΤ,. ἘΓυΒΕΘ ΕΠ 5 Ρ. 15338,..30. προσϑε- 
τέον ὅτυ καὶ πεζολογικῶς εἴρηνται σταμῖνες παρὰ τῷ ᾿Αϑηναίῳ ἐν τῷ, 

γόμφους τε ἡτοιμάσυτο καὶ ἐγκοίλια καὶ σταμῖνας. χρείαν ὕλην ἴ. 

ὕλην χρείαν ΑΒΟΡΥ, τὴν δ᾽ (δὲ - ἐχ Σικελίας αἀᾶ. Τὰ. ὁπι. ΡΥ. 

πες τούρθεν ἐὰ απϊᾳιιῖς καὶ τὴν εἷς τὴν ἄλλην χρείαν ὕλην, τὴν μὲν ἐξ 

"᾿Ιταλίας, τὴν δ᾽ ἐκ Σικελίας. Ῥοβίγογια ἐπ οἥϊίὶς πιαῖε ἀοϑὶ ον ανίμν".. “’ 

ΟὐΒΔΌθοπα8. 
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ἐξ ᾿Ιταλίας, τὴν δ᾽ ἐκ Σιχελίας" εἰς δὲ σχοινία λευχέαν 
μὲν ἐξ ᾿Ιβηρίας, κάνναβιν δὲ καὶ πίτταν ἐκ τοῦ Ῥοδανοῦ 
ποταμοῦ, χαὶ τἄλλα πάντα τὰ χρειώδη πολλαχόϑεν συν- 
ἤγαγε. συνήγαγε δὲ καὶ γαυπηγοὺς καὶ τοὺς ἄλλους τεχνί--: 

τας, καὶ χαταστήσας ἐχ πάντων ἀρχίαν τὸν Κορίνϑιον 
ἀρχιτέχτονα, παρεχάλεσε προϑύμως ἐπιλαβέσϑαι τῆς χα- 

207 τασχευὴς, προσχαρτερῶν᾿ χαὶ αὐτὸς τὰς ἡμέρας. τὸ μὲν 

οὖν ἥμισυ τοῦ παντὸς τῆς νεὼς ἐν μησὶν ἐξ εἰργάσατο, 
χαὶ' ταῖς ἐχ μολίβου ποιηϑείσαις χεραμίσιν ἀεὶ χαϑ'΄ ὃ 
γναυπηγηϑείη μέρος πορδομβοημτα, ὡς ἂν τριαχοσίων. ῦν- 
των τῶν τὴν ὕλην ἐρχαξομένων. τεχνιτῶν, χωρὶς τῶν ὑπη- 
ρἑτούντων. τοῦτο μὲν οὖν τὸ μέρος εἰς τὴν ϑάλασσαν χα- 
ϑέλχειν προσετέταχτο, τὴν λοιπὴν κατασχευὴν ἵμ ἐχεῖ 

λαμβάνῃ. ὡς δὲ: σπερὲ τὸν καϑελκυσμὸν αὐτοῦ τὸν εἰς τὴν 

ϑάλασσαν πολλὴ ζήτησις ἦν, ᾿Αρχιμήδης ὃ μηχανικὸς μό- 

γος αὐτὸ χατήγαγε δι᾿ ὀλίγων σωμάτων. κατασχευάσας γὰρ 
ν ἕλικα τὸ τηλικοῦτον. σχάφος εἰς τὴν ϑάλασσαν χατύγαγε. 
πρῶτος δ᾽, ἀρχιμήδης εὗρε τὴν τῆς ἕλικος κατασχευήν. ὡς 
-δὲ καὶ τὰ λοιπὰ “μέρη τῆς νεὼς ἐν ἄλλοις ἐξ μησὶ κατε- 

σχευάσϑη καὶ τοῖφ᾽ ̓ χαλκοῖς ἥλοις πᾶσα περιελήφϑη, ὧν οἱ 

πολλοὶ δεκάμνοοι ἦσαν, οἵ. δ᾽ ἄλλοι τούτων ἡμιόλιον" διὰ 
τρυπάνων δ᾽ ἡσαν. οὗτοι ἡρμοσμένοι τοὺς σταμῖνας συνέ- 
χοντες" μολυβδίναις δὲ κεραμίσιν ἀπεστεχανοῦντο πρὸς. τὸ 

λευκέαν Ὁ εοἐ ορίζοπιθ ΗΘ βΟ 6111. λευχαίαν ΡΥ... Ἐυϑέδεμῖι5. Ρ. 
1453, 9. ᾿Αἀϑήναιος ἱστορεῖ παρά τινος καὶ ὅτι εἰς σχοινία ἡτοιμά-- 
σατο λευχέαν μὲν ἐξ ᾿Ιβηρίας, κάνναβιν δὲ ἐκ τοῦ ᾿Ηριδανοῦ ποτα- 

μοῦ, εἴη δ᾽ ἂν ἴσως λευκέα δέρμια λεύκης παρόμοιον τῷ ἐκ φιλύρας. 
πίτταν (ἀδαυθοπιιϑ8. κίττον Ψ],. κιττὸν Ρ. “Ῥοδανοῦ ῥαδα- 

-φοῦ δριίοπια ΠΟ ΒΟ Β 11, ποὸπ Ὁ, ᾿Ηριδανοῦ Ἐππέδέμει. πολλα- 

χόϑεν συνήγαγε ϑοιινν εἴσῃ. ΑΒογαΐ συνήγαγε. ΑΠέΘν σεῖο πιθάθυὶ βέυ- 

ἄυῖε δρίτομιθβ ἃποΐοῦ, 41 Ροϑέ ἐξεργάσασθαι δύναμιν 510 ρογβῖέ, γόμ- 

φοὺς τε ἡτοιμάσατο καὶ ἐγκοίλια οεέ. : ; 

2Ο7 ἃ. εἰρχάσατο] ἐξειργάσατο ϑ μιν οΙ ΒΒ. μολίβου ΑΒΟ. μο- 
ἴβδου ἍΠ.. μολύβδου͵ Ῥ. καϑ᾽ ὃ ΒΟΡ, χκαϑ᾽ ὃν Υ1.. περιε-- 

τλκ ον δΟΒν ΟΙΡἢ. προσελαμβάνετο ΡΥΠ. 
207 Ρ. τὴν τῆς ἕλικος] τὴν οπι. Ρ. περιελήφϑη] περιελήφϑει Β. 

δεκάμνοοι ΑΒΌΡ, δεχάμναιοί ὙΠ. τρυπάνω»] τρυπανῶν Ῥ., 

τοὺς σταμῖνας} ᾿ππὶο τὰς σταμῶνας. μολυβδίναις δον οΙ 5ἢ. 

μολιβδέναις Β. μολιβδαίναις Ο, μολυβδαίγαις ῬΥ͂Ι.. ἈΑἈἀἀπεστεγανοῦντο 
ΒΌ. ἀπεστεγνοῦντο ΡΥ. 
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ξύλον, ὑποτιϑε Ἑμένων, ὀϑονίων «μετὰ πίττης" ὡς οὖν τὴν 

ἐχτὸς ἀρ ν ν τ ἐξειργάσατο ,᾿ τὴν ̓ ἕγτὸς διασχευὴν ἐξε- 
πονγνεῖτο. “ 

41. ἮΙ δ᾽ ἡ ἡῆνδὸ τῇ μὲν κατασχευῇ εἰχόσορος, 

τριπάροδος δὲ, τὴν μὲν κατωτάτω. ἔχουσα ἐπὶ τὸν γόμον, 
ἐφ᾽ ἣν διὰ χλιμαδποϑ 'πυχνῶν ἢ Χατάβασις ἐγίνετο" ἢ δ᾽ 

ἑτέρα τοῖς εἰς τὰς διαίτας βουλομένοις εἰσιέναι μεμηχά- 
γητοὸ" μεϑ' ἣν ἡ τελευταία τοῖς ἐν τοῖς ὅπλοις τεταγμέ- 

γοις. ἦσαν δὲ τῆς “μέσῆς παῤόδου παρ᾽ ἑκάτερον τῶν τοί- 
χων δίαιται τετράζλινοι 'τοῖς ἀνδράσι, τριάκοντα τὸ πλῆ- 

'ϑος. ἢ δὲ γναυχληρικὴ δίαιτα κλινῶν μὲν ἣν πεντεκαίδεκα, 

ϑαλάμους δὲ τρεῖς εἶχε τρικλίνους ,᾿ ὧν ἦν τὸ χατὰ τὴν 

πρύμναν ὀπτάνιον. ταῦτα δὲ πάντα δάπεδον εἶχεν ἐν ἀβα- 
χίσποις συγκείμενον ἐχ παντοίων ᾿λίϑων, ἔν οἷς ἣν χα- 
τεσχευασμένος πᾶς ὃ Μερὶ τὴν ᾿Ιλιάδα μὖϑος ϑαυμασίως" 
ταῖς τε “κατασκευαῖς χαὶ ταῖς ὀροφραῖς χαὶ ϑυρώμασι δὲ 

πάντα ἦν ταῦτα πεπόνἠχιεένα: χατὰ δὲ τὴν ἀνωτάτω πά- 

ῥοδον γυμνάσιον ἦν χαὶ περίπατοι σύμμετρον ἔχοντες τὴν 
χατασχευὴν τῷ τοῦ πλοίου μεγέϑει, ἐν οἷς κῆποι παντοῖοι 

ϑαυμάσίως ἦσαν περιβάλλοντες ταῖς φυτείαις διὰ χεραμί- 

᾿δὼν μολυβδινῶν χκατεστεγανωμένων. ἔτει δὲ σχηναὶ χιττοῦ 
λευχοῦ καὶ ἀμπέλων, ὧν αἱ ῥίζαι τὴν τροφὴν ἐν πίϑοις 
εἶχον γῆς πεπληρωμένοις 5 τὴν αὐτὴν ἄρδευσιν λαμβάνου- 

σαι χαϑάπερ καὶ οἱ χῆποι. αὗται δὲ αἱ σκηναὶ συνεσχία- 

ζον τοὺς περιπάτους. ἕξης δὲ τούτων ᾿“φροδίσιον χατεσχεύαστο 

207 ο. εἴκόσορος] εἰκοσήρης ῬΆΪπΙοΥ. Ἐχογοῖέ, Ρ. 500. ἔχουσα 
Ὁ. ἔχων ΡὈΥῚ,. τεταγμένοις] τεταμένοις Ὁ. ὀπτάνιον} ϑοιῖθο6.- 

Βαίαι ὁπτανεῖον. ὀπτάνειον Ῥ. ταῦτα δὲ -- λίϑων) Ἐπιπιαίβίι5. ᾿. 

1927, 04. 

207 ἀ. χατεσχευασμένος πατασχευασμένος ΒΡ, ταὶς τὲ ---- πε-- 

πονημένα οι. (, ὁροφαὶς καὺ ϑυρώμασῃ ὀροφαῖς. ϑυρώμασι Β. 

ϑυρώμασι δὲ] δὲ οπι. Ρ. πεπονημένα ἈΑ. πεποιημένα ῬΥΤ,. 

κατασχευὴν} παρασχευὴν Β. χεραμίδων μολυβδινῶν 5 νγΕΙΡΉ, 
Τιοροθαίυν κεραμίδων ἢ μολυβδαινῶν (μολιβδαινῶν Β), χατεστεγα-- 

νωμένων, ἴῃ ΕΥΤ, ΠΟΠιΙβδαπι, δαά, ΒΒ: χἀτεστεγνωμένων ΔὮ. κατεστεγ-- 

“ὠμένωα οοἄθχ Βοπιᾶπεβ ἴῃ ΠργῸ Αορίᾶπο,., δὲ κατεστεγνωμένοι 658εἴ, 

Ῥοβδβεί αὐ χῆπον το[εγτὶ. Κ ΒΟ ιν οἰ ρ ἢ. αασα σογάμπι υἱάθεαγ. ὑμπέ- 
λων ὧν αὖ ῥίζαι Τ,. ἀμπελώνων αἵ ῥίζαν ΡΨ. ἀμπέλων ῥίζαν ΒΟ. 
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τρίκλινον, δάπεδον ἢ ἔχον. ἐκ λίϑων. ἀχατῶν.. τε καὶ ἄλλων 
χαριεστάτων, ὅσοι κατὰ τὴν νῆσον σαν" τοὺς τοίχους δ᾽ 
εἶχε χαὺ τὴν ὀροφὴν κυπαρίττου; τὰς δὲ. ϑύρας ἐλέφαντος 
καὶ ϑύου" γραφαῖς δὲ χαὶ ἀγάλμασιν, ἕτε δὲ πρρήριον 
χατασχευαῖς ὑπερβαλ λόντως κατεσχεύᾳστο. “ 

42... Πούτου. δ᾽ ἐρεξῆς σχολαστήριον. ὑπῆρχε, πεντά- 

κλιγον) ἔχ πύξου τοὺς τοίχους χαὶ τὰ ϑυρώματα κατε- 
σχευασμένον, βιβλιοϑήκην ἔχον. ἐν αὑτῷ, κατὰ δὲ τὴν ὁρο- 

τ φὴν πόλον, ἐκ τοῦ χατὰ τὴν ᾿ἀχραδίνην ἀπομεμιμημένον 
ἡλιοτροπίου. ἦν δὲ χαὶ ὑ βαλανεῖον τρίκλινον. », πυρίας χαλ- 
χᾶς ἔχον τρεῖς χαὺ λουτῆρα πέντε μετρητὰς δεχόμενον ποι- 
χίλον τοῦ Ταυρομενίτου λίϑου. κατεσχεύαστο δὲ καὶ οἰχη- 
“ματα πλείω τοῖς ἐπιβάταις χαὶ τοῖς τὰς ἀντλίας φυλάτ- 

τουσι. χωρὶς δὲ τούτων. ἱππῶνες ἦσαν ἑκατέρου τῶν τοί-- 
χὼν δέχα. κατὰ δὲ τούτους ῇ τροφὴ τοῖς ἵπποις ἔχειτο χαὶ 
τῶν ἀναβατῶν καὶ τῶν παίδων τὰ σχεύη. ἣν δὲ χαὶ ὗδρο- 

298 ϑήχη χατὰ τὴν πρῷραν χλειστὴ δισχιλίους μετρητὰς δὲ- 

χομένη, ἐχ σανίδων καὶ πίττης χαὶ ὀϑονίων χατεσχευασ- 
μένη. παρὰ δὲ ταύτην χατεσχεύαστο διὰ μολυβδώματος χαὶ 

σανίδων κλειστὸν ἰχϑυοτροφεῖον " τοῦτο δ᾽ ἦν πλῆρες ϑα- 

λάττης» ἐν ᾧ στολλοὺὶ ἰχϑύες εὖ ἐτρέφοντο. ὑπῆρχον δὲ χαὶ 

τῶν τοίχων ἑκατέρωθεν τρόποι προεωσμένοι. διάστημα σύμ- 
μέτρον ἔχοντες " ἐφ᾽ ὧν χκατεσχευασμέναι ἦσαν ξυλοϑῆχαι 
καὶ χρίβανοε χαὺὶ ὀπτάνια χαὶ μύλου χαὶ πλείους ἕτεραι 

Ῥ διακονίαι. ἄτλαντές τε πε ἐριέτρεχον τὴν γαῦν ἐχτὸς ἑξαπή- 

χεις,,), οἱ τοὺς ὄγκους ὑπειλήφεσαν τοὺς ἀνωτάτω καὶ τὸ 

207 6. τρίχλινον] τρικλίγην Β. ϑύου ΒΡ, ϑυίου ΥἹ.. 
γραφεῖς δὲ ϑδομνν ἴσα. Αθοναΐ δὲ, κατεσχευασμένον] κατασχευὰσμέ- 

γον Β., αὑτῷ] αὐτῷ ΡΥΓΙ,. 

-207 ἔ, ἀχραδίνην ΔΌΡ, ἀχραδινὴν Ψ1Π- ἑχατέρου ἡ ἕκατέρω-- 

εν Ὁ. " 

208 ἃ. κατεσχευασμένη} κατασκευασμένη ἘΒ.. ταὐτην]} ταύτης Β. 
μολυβδώματος Ρ. δοιιθοθαίαν μολιβδώματος. κλειστὸν Οὐ- 

ταῦϑ. χλειστῶν ΡΎΤ,. εὖ ἐτρέφοντο)] ἐνετρέφοντο Οοταδ8. 
φρόποι] τόποι Ὁ δὲ δρίξοπιθ. Ηοοβομ 11. τροποὺ ϑομνν εἰσ. χα- 
τεσχευακσμέναι)] κατασκευκσμέναι ΒΡ, ὀπτάνια] ϑουιθοθαΐαν ὀπτανεῖα. 

208 ".. ἐκτὸς] ἐντὸς Ειϑιας 5 Ρ. 1990, 31., ποη Ὁ: 
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τρίγλυφον, πάντες πε διαστήματι βεβῶτες. ἡ δὲ ναῦς πᾶσα 
οἰχείαις γραφαῖς ἐπεπόνητο. “ ᾿ 

43. » Πύργοι τε σαν ἐν αὐτῇ ὀχτὼ σύμμετροι τὸ μέ- 
γεϑος τοῖς τῆς γεὼς ὄγκοις" δύο μὲν κατὰ πρύμναν, οἱ 
δ᾽ ἴσοι χατὰ πρῷραν, οἱ λοιποὶ δὲ κατὰ μέσην ναῦν. τού-- 
των δ᾽ ἑκάστῳ παρεδέδεντο κεραῖαι δύο, ἐφ᾽ ὧν κατε- 
σχεύαστο φατνώματα, δι᾿ ὧν ἠφίεντο λίϑοι πρὸς τοὺς ὗσο- 

πλέοντας τῶν πολεμίων. ἐπὶ δὲ τῶν πύργων ἕχαστον ἀνέ- 
βαινον τέτταρες μὲν χαϑωπλισμένοι νεανίσκοι, δύο δὲ το- 
ξόται. πᾶν δὲ τὸ ἐντὸς τῶν πύργων λίϑων χαὶ βελῶν 
πλῆ ἱηρὲς ἦν. τεῖχος δὲ ἐπάλξεις ὃ ἔχον χαὶ καταστρώματα διὰ 
γεὼς ἐπὶ κιλλιβάντων κατεσκεύαστο" ἐφ᾽ οὗ λιϑοβόλ ος 
ἐφειστήκει, τριτάλαντον λ ἰϑον ἀφ᾽ αὑτοῦ ἀφιεὶς "καὶ δω- 

δεκάπηχυ βέλος. τοῦτο δὲ τὸ μηχάνημα χατεσχεύασεν .40- 
χιμήδης. ἑκάτερον δὲ τῶν βελῶν ἔβαλλεν ἐπὶ στάδιον. μετὰ 
δὲ ταῦτα παρατρήματα ἐκ τρύπων παχέων συγκείμενα διὰ 
᾿ἁλίσεων χαλκῶν χρεμάμενα. τριῶν τε ἱστῶν ὑπαρχόντων ἐξ 
ἑκάστου χεραῖαν λιϑοφόροι ἐξήρτηντο, δύο, ἐξ ὧν ὥρπαγές 

τε καὶ πλίνϑοι μολίβου πρὸς τοὺς ἐπιτιϑεμένους ἡφίεντο. 

ἣν δὲ καὶ χάραξ χύχλῳ τῆς γεὼς σιδήρου πρὸς τοὺς ἐπι- 
χειροῦντας ἀναβαίνειν, κόραχές τε σιδηροῖ κύχλῳ τῆς γεὼς, 
οἵ δι᾿ ὀργάνων ἀφιέμενοι τὰ τῶν ἐναντίων ἐχράτουν σχάφη 
χαὶ παρέβαλλον εἰς πληγήν. ἑκατέρῳ δὲ τῶν τοίχων ἑξή- 

χοντα νεαγίσχοι πανοπλίας ἔχοντες ἐφειστηχεσαν, καὶ τού- 
; τοις ἴσοι 7 πεὲρί τε τοὺς ἱστοὺς χαὺ τὰς λιϑοφόρους χεραίας. 

ἦσαν δὲ χαὺὶ χατὰ τοὺς ἱστοὺς ἔν τοῖς καρχησίοις, οὔσε 
χαλκοῖς, ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου τρεῖς ἄνδρες, εἶθ᾽ ἑἕξης χαϑ' 

δύο μὲν] δύο δὲ Β. ᾿ παρεδέδεντο] παραδέδεντο Ῥ, ἐπὶ δὲ τῶν 
πύῤγων] ἐπὶ δὲ τυ Β. ; 

208 ο. ἀφ᾽ αὑτοῦ] Βουιδοθαίαν ἀ ἀπ᾽ αὐτοῦ. ἔβαλλεν] ἔβαλεν ΒΡ, 

μετὰ δὲ --- χρεμάμενω ὁπ. Ὁ. παρωτρήματα] παραστήμᾶατα (αβαα- 

Ῥοπα5. τρόπων] τροπῶν ᾿ΟαΒα ΒΟ ηιι5. 

208 ἃ. μολίβου Αἴ, μολίβδου ΡΥ ,. ἠφίεντο 6. ἐφίεντο 

ΜΙΝ ἦν δὲ καὶ] καὶ οπι. Ρ, σιδήρου] σιδήρεος Ο. ἔφει-- 

στήκεσαν ΒΥ͂Τ,. ἐφειστήκεισαν ϑομν ΙΒ ἢ. δἀϊεῖο παϑοῖο τιπά6. ἐγεγόνεισαν 
Ἰοσοθαίαν Ρ. 204 {, περί τὲ τσὺς]} περὶ τοὺς Β, 
τοὺς ἱστοὺς οπι. Β. τοὺς λιϑοφόρους Ρ. 

208 6. ἐν τοῖς] ἦν τοῖς Β. μὲν τοῦ ἈΌ, μὲν οὖν τοῦ ΡΥΪ,. 

κρεμάμενι͵ κεκραμένω Β. 

Υ ν 
χαν τὰς -- 
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χιλίων εἰς τὰ ϑωράχια λίϑοι «παρεβάλλοντο. χαὶ βέλη διὰ 
τῶν παίδων. ἄγκυραι δὲ ἤδαν ξύλιναι μὲν τέτταρξρ, σιδηραῖ 

δ᾽ ὀχτώ. τῶν δὲ ἱστῶν. ὃ μὲν δεύτερος. χαὶ τρίτος εὑρέ- 
ϑησαν" δυσχερῶς δὲ ὁ πρῶτος ἕν τοῖς ὄρεσι τῆς Βρεττίας 

Γ εὑρέϑη ὑπὸ συβώτου ἀνδρός " κατήγαγε δ᾽ αὑτὸν ἐπὶ ϑά- 

λατταν Φιλέας ὁ Ταυρομενίτης μηχανιχός. ἢ δὲ ἀὐελίον 
καίπερ βάϑος ὑπερβάλλον ΚΝ ας δι΄ ἑνὸς ἀνδρὸς ἐξηντ- 

λεῖτο διὰ κοχλίου, ᾿“Αρχιμήδους ἐξευρόντος. ὄνομα δ᾽ ἢν 
τῇ νηὶ “υρακοσία" ὅτε δ᾽ αὐτὴν ἐξέ ἑπέμπεν ὃ “Ἰέρων, “4λε:- 
ξανδρειαν αὐτὴν μετωνόμασεν. ἐφόλκια δ᾽ ἦσαν αὐτῇ τὸ 
μὲν πρῶτον χέρχουρος, τρισχίλια τάλαντα «ϑέχεσϑαι δυνά- 
μενος" πᾶς δ᾽ ἣν οὗτος ἐπίχωπος. μεϑ' ὃν χίλια πεντα- 
χόσια βαστάζουσαι ἁλιάδες τε χαὶ σχάφαι πλείους. ὄχλ ος 

δ᾽ ἣν οὐχ ἐλάττων μετὰ τοὺς προειρημένους ; ἄλλοι γ᾽ ἕξα- 

χύσιοι παρὰ τὴν πρῷραν ἐπιτηροῦντες τὰ Ἰαα  ἅ 

φοϑτῶν δὲ χατὰ ναῦν ἀδικημάτων δικαστήριον. χαϑειστήζχει 
ναύκληρος, χυβερνήτης ᾿χαὶ Σ΄ Ἀρω μοὺς ; ἡπώ ἐδίχαζον κατὰ 

τοὺς ΣΣυραχοσίων γόμους. 

44. ,ἸΣίτου δὲ ἐνεβάλλοντο εἰς τὴν ναῦν ἀἀριάδὲς εξ, 
ταρίχων δὲ Σικελικῶν κεράμια μύρια, ἐρεῶν τάλαντα δισμύ- 
ρια, καὶ ἕτερα δὲ φορτία δισμύρια. χωρὶς δὲ τούτων ὁ 
ἐπισιτισμὸς ἣν τῶν ἐμπλεόντων. ὁ δ᾽ “έρων, -ἐπεὺ πάντας 

ν τοὺς λιμένας. ἤκουε τοὺς μὲν ὡς οὐ δυνατοί εἰσι τὴν ναῦν 
Η 

δε τᾶς 25 λει. 

τούτοις δ᾽ ἐν] δ᾽ ὁπι. Β. τροχιλίων ΒΡ οἐ Βοιιννεῖρἢ. δαϊ- 
εἶἰο. τροχηλίων᾽ 1. ᾿ἐν τοῖς ΒΙ.. ἐν οπι. ΒΥ. . Βρεττίας (ἀ- 

βαυδόπι8. βρεττανίας ῬΎΤΓ,. βρετανίας Β. εὑρέϑη ὑπὸ] ἀξ έϑη ῬΡοβί 

πρῶτος νυ]50 Ἰθοΐαπι πὰ ἐγαπβροβαῖ δασξογο Β. 

208 ἢ, ἐξευρόντος ΑΒΟ. εὑρόντος ΚΤ. συρακοσία. ΑΒ6. 

συρακουσία ῬΥΤ.. ὃ ἱέρων Β. ΑΒοΓδέ ὅ. ᾿Αλεξάνδρεια»ν) ἄλε-- 

ξανδρείαν Ῥ. ἀλεξανδρίδα Ὁ: οοπῇ, Ρ. 209 ε, Ἰέφων εἰς ᾿ΑΔλεξάνδρειὰν, 

»Αλεξανδρίδω αὐτὴν ΘΟ νοι ρ᾿.. μεϑ᾽ --- βαστάζουσαν οι. Ο. μεθ᾽ 

ὃν πιᾶτρο 6. μεϑ᾽͵ ὧν ΡῬΥΠ,. τε χαὶ] δὲ καὶ Β. ἐλάττων» 

ἐλάττω Β. ἄλλοι γε ῬΨῚ,. ἀλλ᾽ οἵ γ᾽ Β. Ἱπορέαμηι 688 γ΄. δ ιῖ- 

Ῥομάσμι υἱἀθέαγ ἄλλοι δ᾽. 

209 ἃ. Συρακοσίων δου ΟΡ αξαν -Συρακουσίων. σίτου. Τ.. οἱ-- 

τους ΒΡΥ. μυριάδες) Τωεροθαΐαν μυριάδας. ἐρεῶν ΔΑ. ἐῤέ Β. 

ἐρέων ὌΡΘΥ. χρεῶν 1... χρέων πιᾶγΡῸ 4811. ἐμπλεόντων Ἐ.. ἐπι-- 

"“πλεόντὼν ῬΥΤ,. ὡς οὗ δυνατοί Ο δὲ δριζοπιο ἘΤΟΟΒΟΒ6 111. ὥς δὺυ-- 

ψατοί ΡΎΤ,. ὡς ἀδύνατοι ϑομνγ ΙΕ. 
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δέχεσθαι, τοὺς δὲ χαὶ ἐπικινδύνους ὑπάρχειν, διέγνω δῶ- 
ρον αὐτὴν ἀποστεῖλαι “Πτολεμαίῳ τῷ βασιλεῖ εἰς “λεξάν- 
δρειαν" καὶ γὰρ ἣν σπάνις σίτου. κατὰ τὴν «Ἄἔϊγυπτον. καὺ 
οὕτως ἐποίησε » χαὶ ῇ ναῦς κατήχϑη εἰς τὴν ᾿Ἵλεξάνδρειαν, 

ἔνϑα καὶ ἐνεωλκήϑη. δ ἰδὲ “Ἰέρων καὶ -“ἀρχίμηλον τὸν τῶν 

ἐπιγραμμάτων ποιητὴν γράψαντα εἰς τὴν ναῦν ἐπίγραμμα 
χιλίοις πυρῶν μεδίμνοις, οὖς χαὺ παρέπεμψεν. ἰδίοις δα- 
πανήμασιν εἰς τὸν Πειραιᾶ, ἐτίμησεν. ἔχει δ᾽ οὕτως τὸ 
ἐπίγραμμα 

Τίς τόδε σέλμα πέλωρον ἐπὺὶ χγϑονὸς εἴσατο; ποῖος 
χοίρανος ἀχαμάτοις πείσμασιν ἠγάγετο; 

πῶς δὲ χατὰ δρυόχων ἐπάγη σανίς; ἢ τίνι γόμφοι 
τμηϑέντες πελέχει τοῦτ ἔχαμον τὸ κύτος, 

5 ἢ κορυφαῖς «Αἴτνας παρισούμενον, ἢ τινι νάσων, 
ας «Αϊγαῖον ὑυδωρ Κυκλαδας ἐνδέδεται, 

τοίχοις ἀμφοτέρωϑεν ἰσοπλατές. ἢ ῥα Τἴγαντες 
τοῦτο πρὸς οὐρανίας ἔξεσαν ἀτραπιτούς. 

ἄστρων γὰρ ψαύει καρχήσια χαὶ τριελίχτους 
10 ϑώρακας μεγάλων ἐντὸς ἔχει γεφρέων. 

πείσμασιν ἀγκύρας ἀπερείδεται, οἷσιν ᾿Αβύδου 
Ξέρξης καὶ Σηστοῦ δισσὸν ἔδησε πόρον. 

μανύει στιβαρᾶς κατ᾽ ἐπωμίδος ἀρτιχάρακτον 
γράμμα τίς ἐκ χέρσου τάνδ᾽ ἐχύλισε τρόπιν" 

15 φατὶ γὰρ ὡς ᾿Ιέρων ᾿Ἱεροκλέος ᾿Ελλάδι πάσᾳ 
καὶ νάσοις χαρπῶν πίονα δωροφόρον, 

“Σικελίας σχαπτοῦχος ὃ Δωριχός. ἀλλὰ Πόσειδον 
σῶζε χατὰ γλαυκῶν σέλμα τόδε ῥοθίων. 

209 Ἀ. “Πειραιῷ] πυρραιᾶ Β. ἐπίγραμμα] Ἀπέβοϊορ, Ραϊαΐ. 

γῸ]. Π. ρ. 768. : ᾽ 
209 -«. Υ, 1. τόδε] τὸ ΡΚ. πέλωρον] πελώριον Ὁ, εἴσατο 

Ὁ. εἴσατο ΡΥΤ,, Υ. 6. ἐνδέδεται ΑΒΟΡ, ἐνδέχεται Ὑ71.. Υ. 7. 
τοίχοις] τάχοις Β. ; : 

209 ἀ. Υ. 8. οὐρανίας] οὐρανίους Β. γν. 13. ἐπωμίδος ἔπω-- 

τἰδὸς Οὐβδιθοπιι8. ἐπωπίδος ἩΘπιβίου μι βῖπβ ἴπ Ἀποοάοεϊβ νο]. 1 Ρ. 

164. Υ. 14, τίς δ᾽ ἐκ χέρδου τήνδ᾽ Β. ἐχύλιοε! ΤΑΌΤΙ ἐκύ- 
λισσε. τάνδε χύλισσε ΡῊ . Ψ. 185. φατὲ δομυνεῖρ. φασὶ ΡΥΠ,. φησὲ 
ΒΟ. πάσᾳ)] ϑουϊθεθαίαν πάσῃ. πᾶσα ΒΡ. 

209 6. Υ. 16. καρπῶν ΑΟΌ εὲ δρίίοπιθ ΗΘ βοῃ 6 11}, καρπὸν ΡΥΤ,. 
δωροφόρων 6. Υ. 18. τόδε σέλμα Β. 



ἀρῦ Ε 

παρέλιπον δ᾽ ἐχὼν ἐγὼ τὴν ᾿Αντιγόνου ἱερὰν τριήρη, ἡ 
ἐγίχησὲ τοὺς Τηοχμστου στρατηγοὺς περὶ “Τεύκολλαν τῆς 
Κώας, ἐπειδὴ καὶ τῷ ᾿ΑΔπόλλωνι αὐτὴν ἀνέϑηκεν᾽ ἥτις 

οὐδὲ. τὸ τρίτον , τάχα δὲ οὐδὲ τὸ τε τον, εἶχε τῆς Φυ- 
φωκοσίας 1 ἢ ““λεξανδρίδος ταύτης γεώς." 

10. Τοσαῦτ᾽ οὖν καὶ περὶ τοῦ τῶν γεῶν καταλόγου 
οὐκ ἀπὸ Βοιωτῶν ἀρξάμενοι χατελέξαμεν, ἀλλ᾿ ἀπὸ πα- 
γηγυρικῶν πομπῶν. "καὶ ἐπεὶ τὸν καλὸν Οὐλπιανὸν οἶδα 

πάλιν προβαλοῦντα ἡμῖν, τίς αὕτη ἢ παρὰ τῷ Καλλιξένῳ 

ἐγγυθήκη, φαμὲν αὐτῷ ὅτι χαὶ λόγος τις εἴς “Δυσίαν ἄνα- 
φέρεται τὸν δήτυρα περὶ ἐγγυθήκης ἐπιγραφόμενος, οὗ ἡ 

ἀρχὴ, Εἰ μὲν δίκαιον ἔλεγεν ἢ μέτριον, ἄνδρες διχωσταὶ, 

«Τυσιμένης. “ ἐγ ᾧ προελϑών φησιν .; Οὐκ ἂν ἐσπούδαζον 

περὶ αὐτῆς τῆς ἐγγυϑήκης δικαιολογεῖσθαι, ἢ οὐκ ἔστιν 

410 ἀξία τριάχοντα δραχμῶν. ΝΣ δὲ χαλκὴ ἣν ἡ ἐγγυθήκη 

ἑξῆς φῆσι . Πέρυσι δὲ ἐπισχευάσαι ᾿αὐτὴν ουλομενὸς ἐξέ-- 

δωχα εἴς τι χαλκεῖον" ἔστι γὰρ συνϑετὴ χαὶ «Σατύρων. ἔχει 

πρόσωπα χαὶ βουκεφάλια. ἄλλο ὅτι μέγεϑος τὸ αὐτό. ὁ 
γὰρ αὐτὸς τεχνίτης πολλὰ σχεύη ταὐτὰ καὶ ὅμοια ἐργά- 

ὥται.““ ἐν τούτοις ὁ «Τυσίας εἰπὼν ὅτι χαὶ χαλκὴ ἣν ἢ 

ἐγγυθήκη, “σαφῶς παρίστησιν, ὡς καὶ Ὃ Καλλίξενος εἴρηκε, 

λεβήτων αὐτὰς ὑπο ἡἥματα εἰναι. οὕτως γὰρ χαὶ Πολέμων 

Ὁ τ εἶπεν. ἐν τρίτῳ τῶν πρὸς “Δδαῖον χαὶ ᾿Αντί- 

γΌΡΟΨ . ἐξηγούμενος διάϑεσιν ἐν Φλιοῦντι χατὰ τὴν πολε- 

μάρχειον στοὰν γεγραμμένην ὑπὸ ΖΞίλλακος τοῦ “Ῥηχίνου, 

οὗ μνημονεύουσιν ἐπί χαρμος χαὶ “Σιμωνίδης, λέγων οὕτως 

» Εγγυθήκη καὶ ἐπ᾿ αὐτῆς κύπελλον.“ ᾿Ηγήσανδρος δ᾽ ὑ 

παρέλιπον ΡΥΙ,. παρέλειπον Α. ἑχὼν ἐγὼ] ἐγὼ ἑκὼν 'Β. λεύ- 

κολλαν ΑΌΡ, λεύχωλλαν Ψ. Κὠας] ΨΙ46 δηπποίδεηθμι. ἐπειδὴ] 

πἕπειτα δὲ Οαδαιυθοηιβ. ἣν δὲ τῷ ἀπόλλωνι ἀνέϑηκεν Ὁ. Συραχο- 

σίας} ΒογΒοθαΐαν Συρακουσίας. συρακούσης Ὁ. 

209 Γ, ἐπεὶ τὸν] ἐπὲ τὸ Β.  ἘΣπροβαλοῦντα. Οὐδαυθοιυϑ. προοβα- 

λοῦντα ῬΥΪ. . Καλλιξένῳ καλλιξείνῳ ΒΟΡ, ἐγγυθήκη] '. 

199 ὁ: 6. ΐ ; : Δ} 

210 ἃ. Πέρυσιν] ἐπέρυσιν Β. ἐξέδωκα] ἐξέδωκεν Β-. βοῦχε- 
φάλια ΑΒΡΨ. βουκεφάλεια Ι, οχ 85:1}. Καλλίξενος] δουιθοθαΐίαν 

ἡΚαλλίξεινος- ᾿ 

210 Β. λέγων οὕτως] οὕτως λέγων Β. 
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Δελφὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ ὑπομνήματι, ἀνδριάντων. καὶ 
ἀγαλμάτων ̓ Ἰλαύχου φησὶ τοῦ Χίου τὸ ἐν Δελφοῖς ὑπό- 
στημῶν, οἷον ἐγγυθήκην τινὰ σιδηρᾶν , ἀνάϑημα «“Αλυάτ- 
του" οὗ ὃ “Ἡρόδοτος μνημονεύει ὑποχρητηρίδιον αὐτὸ χα- 

λῶν. καὶ ὃ ᾿“᾿ἰγήσανδρος ταὐτὰ λέγει. εἴδομεν. δ᾽ αὐτὸ χαὶ 
ἡμεῖς “ἀναχείμενον ἐν Δελφοῖς, ὡς αἀληϑῶς ϑέας ἄξιον, 

διὰ τὰ ἐν αὐτῷ ἐντετορευμένα ζωδάρια, καὶ ἀλλα τινὰ 
ζωύφια καὶ φυτάρια ἐπιτίϑεσϑαι ἐπ᾿ αὐτῷ δυνάμενα, καὶ 
κρατῆρας καὶ ἄλλα σχεύη. ἡ δ᾽ ὑπ᾽ ᾿Αἀλεξανδρέων καλου-- 

μένη ἀγγοθϑήκχη τρίγωνός ἐστι, κατὰ μέσον χοίλη, δέχεσθαι 

δυναμένη ἐντιϑέμενον χεράμιον. ἔχουσι δὲ ταύτην οἱ μὲν 
πένητες ξυλίνην, οἱ δὲ πλούσιοι. χαλκὴν ἢ ἀργυρᾶν. 

40. Εἰπόντες οὖν περὶ ἐγγυθήκης ἑξῆς πάλιν μνησϑη- 

σόμεϑα φιλοδείπνων βασιλέων. ὃ γὰρ. τῷ προειρημένῳ “ν- 
τιύχῳ ὁμώνυμος βασιλεὺς, Δημητρίου δ᾽ υἱὸς, ὡς ἱστορεῖ 

Ποσειδώνιος, ὑποδοχὰς ποιούμενος χκαϑ'᾽ ἡμέραν. ὀχλιχὰς, 

χωρὶς τῶν ἀναλισχομένων, σωρεύματα ἑκάστῳ ἀποφέρειν 
ἐδίδου τῶν ἑστιατόρων. ὁλομελῆ χρέα χερσαίων τέ καὶ σιτη- 
νῶν χαὶ ϑαλαττίων ζώων ἀδιαίρετα ἐσχευασμένα, ἅμαξαν 

πληρῶσαι δυνάμενα" καὶ μετὰ ταῦτα μὲ ἐλιπήχτων χαὶ στε- 
“φάνων ἐχ σμύρνης καὶ λιβανωτοῦ σὺν ἀνδρομήχε σι λημ- 
γίσχων πιλήμασι χρυσοῖς πληϑη. χαὶ ἄλλος δ᾽ ̓ Αντίοχος 

βασιλεὺς ἐπιτελῶν τοὺς ἐν Δάφνῃ, ἀγῶγας ἐποιήσατο καὶ 

αὐτὸς ὑποδοχὰς λαμπρὰς; ὡς ὃ αὐτός φησι Ποσειδώνιος. 

ὃ Ἡρόδοτος) ὃ οἴ, Ρ, “Ἡρόδοτος) ἵ, 2ῦ. ὑποχρητηρίδιον Ὁ... 
ὑποκριτηρίδιον ΡΥΎΙ,. ὃ ἡγήσανδρος ΑΒ. Αδοταΐ ὅ. ταυτὰ 1. 
ταῦτα ῬΥ. 

210 6. ἐντετορευμένα} ἐντετορνευμένα ΒΡ. ΨΙά. δᾶ ν». 199 ". 
ἐπιτίϑεοϑαι --- σκεύη Δ44, Γ,. οτι. ΡΥ͂. Ηδθι (ὦ, ἴθ 480 5ἷὶς. βογρέαπι, 

καὶ πολέμων, ἐγγυθήχη, καὶ ἐπ᾿ αὐτῆς χύπελλον, ἣν καὶ ὑποκρητηρίδιόν 
τινὲς παλοῦσι" δύνανται γὰρ ἐπιτίϑεοθαι ἐπ᾽ αὐτὸ χαὶ χρατῆρες καὶ ἄλλα 

σκεύη. ἡ δ᾽ ὑπ᾽ ἀλεξανδρέων οϑέ, ἀγγοθήκη ῬΨΙ,. ἐγγυθήκη ΒΌ. 

210 4. Ποσειδώνιος] Τῖῦγο ΧΤΙΨ.: νἱάθ Αὐπθη. ΧΠ. ν. 5840 ΡΝ. 

δλομελὴ Ὁ οὐ 840 ς. δλομερὴ ΡΥΊ.. καὶ μετὰ -- πλήϑη οἵα. Ὁ, 

σμύρνης τε καὶ Β. σμύρνης καὶ ῬΥ͂Τ, οὐ 540. σὺν Ὁπι. 840. 

λημνίοκωνἼ], λιμινίσκων Ἐ. χρυσοῖς) χρυοῶν δ40, 

210 8. ὡς ὃ. αὐτός Βομνγοίρα. ΑΒουδὲ ὃ. ἸΠοσειδώνιας} ῖθτο 
ΧΧΨΗΙ. : νιὰς Αἴμθι. ΧΗ. ρ. 840 ἃ. 



402 Ἐ 

τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἀναδύσεις ἐποιήσατο κατ᾽ ἄνδρα ὃλο- 
μελῶν βρωμάτων" μετὰ δὲ χαὶ ζώντων χηνῶν » λαγωῶν καὶ 
δορχάδων. ἀνεδίδοντο δὲ καὶ χρυσοῖ στέφανοι τοῖς δει- 
πνοῦσι καὶ ἀργυρωμάτων πλῆϑος χαὶ ϑεραπόντων καὶ ἵπ-. 
πων καὶ χαμήλων. καὶ ἔδεε ἀναβάντα ἐπὶ τὴν κάμηλον 
πιεῖν ἕκαστον καὶ λαβεῖν τὴν χάμηλον καὶ τὸν παρεστῶτα 
παῖδα.,, Καὶ οἱ χατὰ τὴν “Συρίαν δὲ πάντες (φησὶ) διὰ 

"τὴν τῆς χώρας εὐβοσίαν ἀπὸ τῆς περὶ ταἀναγχαῖα χαχοπα- 
ϑείας συνόδους ἔνεμον πλείους, ἵνα εὐωχοῖντο συγεχῶς, τοῖς 

μὲν γυμνασίοις ὡς βαλανείοις “χρώμενοι 5 ἀλειρόμενοι δὲ 

ἐλαίῳ πολυτελεῖ χαὶ μύροις" τοῖς δὲ γραμματείοις οὕτως 

γὰρ ἐχάλουν τὰ κοινὰ τῶν συνδείπνων,. ὡς οἰχητηρίοις ἐν- 
διαιτώμενοι, καὶ τὸ πλεῖον μέρος τῆς ἡμέρας γαστριξόμε- 
γον ἐν αὐτοῖς οἴνοις καὶ βρώμασιν. ὥστε χαὶ προσαπο- 
φέρειν πολλὰ, χαὶ χαταυλούμενοι. πρὸς χελωνίδος πολυχρό- 

του ψόφους; ὥστε τὰς πόλεις ὅλας τοῖς τοιούτοις κελύδιοις 

συνηχεῖσϑαι. “ 

2411 47. ᾿Επαινῶ δέ γε, ὦ ἄνδρες φίλοι, τὸ γενόμενον παρ᾽ 
᾿Αλεξάνδρῳ τῷ βασιλεῖ τῆς “Φυρίας συμπόσιον. ὁ δ᾽ ᾿4λέ- 
ξανδρος οὗτος ὧν “Αντιόχου τοῦ ᾿Ἐπιφανοῦς υἱὸς ὑποβλη- 

ϑεὶς, δι΄ ὃ εἶχον μῖσος πάντες ἄνϑρωποι εἰς ““ημήτριον" 
“περὶ οὗ ἱστόρησεν ὃ ἑταῖρος ἡμῶν ᾿᾿ϑήναιος ἐν τοῖς περὶ 
τῶν ἕν “Ζυρίῳ βασιλευσάντων. τὸ οὖν συμπόσιον τοῦτο 
τοιόνδε τι ἐγένετο. Διογένης ὃ ᾿Επιχούρειος ἕξιν ἔχων ἱκα-- 
γὴν ἔν οἷς μετέχειρίξετο λόγοις, τὸ μὲν γένος ἣν ἐκ Σε- 

ν λευχείας τῆς ἐν Βαβυλῶνι, ἀναδοχῆς δ᾽ ἐτύγχαγε παρὰ τοῦ 

χαὶ ἔδει] καὶ ἤδη Β. καὶ λαβεῖν τὴν κάμηλον] καὶ λαβεῖν τε τὴν 
χάμηλον καὶ τὰ ἐπὶ τὴν κάμηλον 40 "Ὁ. εἰκαὶ οὗ κατὰ τὴν Συρία» 

Ἐχ το ΧΥ͂Ι. Ροβιάοῃιμ: νά, Αἰπ θη. ΧΙ. Ρ. 527 6. ἀπὸ τῆς] 
ἀπούσης τῆς Βακία5. δα Ῥοβίάοπ. Ρ. 149. 

210 ἢ, πλεῖον μέρος τῆς] πλεῖστον τῆς 27. ὥστε καὶ ΛΒ οἱ 

527. χαὶ οπι. ΡΥ". καὶ καταυλουμένους Ὁ27. χελωνίδος ὁΧχ 

527. τοροβίζαμ). Ε1Ό Ὁ χελιδόνος. 

211 ἃ. ὧν] ἦν Οαβδιθοηιβ. δι ὃ] διὸ ΡΥ͂Τ,. ᾿48η- 

γαιος}] ἄϑηναϊος Ῥ. ᾿Επυικούρειος] ἐπικούριος Β. ἀναδοχῆς] 

ἀποδοχῆς ϑομυνοῖθἢ 



βασιλέως, καίτοι τοῖς ἀπὸ τῆς στοῶς λόγοις χαίροντος. 
ἐπολυώρει. οὖν αὐτὸν ὃ ᾿Αλέξανδρος, χαίπερ ὄντα τῷ βίῳ 
φαῦλον, ἔτει δὲ βλάσφημον καὶ βάσκανον , ἕνεχά τε τοῦ 
γελοίου μηδὲ τῶν βασιλέων ἀπεχόμε ἑγον" χαὶ αἰτησαμένῳ 
αὐτῷ φιλοσοφίας ἀλλοτρίαν αἴτησιν, ὅπως πορφυροῦν τὲ 
χιτωνίσκον φορῇ καὶ χρυσοῦν στέφανον, ἔχοντα πρόσωπον 
ἀρετῆς χατὰ μέσον, ἧς ἱερεὺς ἠξίου προσαγορεύεσθαι, συν- 

ἐχώρησε καὶ τὸν στέφανον προσχαρισάμενος. ἅπερ ὁ Διο- 
γένης» ἐρασϑείς τινος λυσιῳδοῦ γυναικὸς, ἐχαρίσατο αὐτῇ. 

ἀχούσας δ᾽ ὃ ᾿ἀλέξανδρος καὶ συναγαγὼν φιλοσόφων καὶ 
ἐπισήμων ἀνδρῶν συμπόσιον, ἐχάλεσε καὶ τὸν Διογένη" καὶ 
παραγενόμενον ἠξίου χατακλίνεσϑαι ἔχοντα τὸν στέφανον 
καὶ τὴν ἐσθῆτα. ἄκαιρον δ᾽ εἶναι εἰπόντος, νξύσας εἰσα-- 
γαγεῖν ἐχέλευσε τὰ ἀχούσματα, ἐν οἷς καὶ ἡ λυσιῳδὸς εἰσηλ- 
ϑὲν ἐστεφρανωμέν τὸν τῆς ἀρετῆς στέφανον, ἐνδῖσα καὶ 
τὴν πορφυρᾶν ἐσθῆτα. γέλωτος οὖν πολλοῦ χαταρρα) "ἔντος 
ἔμενεν ὃ φιλόσοφος χαὶ τὴν λυσιῳδὸν ἐπαινῶν οὐχ ἐπαύ- 

σατο. τοῦτον τὸν Διογένη ὃ μεταλαβὼν τὴν βασιλείαν .45- 
τίοχος, οὐχ ἐνέγκας αὑτοῦ τὴν καχολογίαν, ἀποσφαγῆναε 
ἐχέλευσεν. ὃ δ᾽ ᾿Αλέξανδρος προσηνὴς ἦν ἐν πᾶσι χαὶ φι- 
λόλογος ἐν ταῖς ὁμιλίαις, καὶ οὐχ ὅμοιος ἀϑηνίωνι τῷ 
περιπατητιχῷ φιλοσόφῳ, τῷ καὶ διατριβῆς προστάντι φι- 

λοσόφου ᾿ϑήνησί τε χαὶ ἐν Μεσσήνῃ, ἕτι δὲ χαὶ ἐν “1α- 
ρίσσῃ τῆς Θετταλίας, καὶ μετὰ ταῦτα τῆς ἀϑηναίων πό- 

λέως τυραννήσαντι. περὶ οὗ χκαϑ' ἕχαστα ἱστορεῖ ΖΠ]οσει- 
δώνιος ὁ ̓“παμεύς. ἅπερ εἰ χαὶ μακρότερά ἐστιν, ἐχϑήσο- 
μαι, ἵν᾽ ἐπιμελὼς πάντας ἐξετάζωμεν τοὺς φάσκοντας εἰναι 
φιλοσόφους, χαὶ μὴ τοῖς τριβωνίοις «οἷς ἀκχάρτοις 
πώγωσι πιστεύωμεν. κατὰ γὰρ τὸν ᾿4γάϑωνα 

211 Ὁ. χαίροντος ΨΙΠΟΌΡμπι5. ΓΡΡῚ χαίροντι. ΑἸέοτα ὙΨΠΙΘΡια- 

ηἿ οοπίθοίιγα οβέ παρὰ τῷ βασιλεῖ --- χαίροντι. προσχαρισάμενος 
προσχαριζόμενον Β. 

211 ς. ἐπισήμων] ἐπιστήμων Β. ἠξίου ΛΒΡ, ἠξίον Ψ, ἠξίουν 
Β8511. {,, καταρραγέντος] καταραγέντος Ἐ.. 

211 ἃ. προσηνὴς ἣν] προσῆν ΒΡ, φἕλόλογος Ῥ. Βοθοθαξιν 

φιλολόγος. ᾿Αϑηνίωνι) ΑἸ 5 ρον 5. Δυιβεϊοποιη ἀϊοαηες υἱᾶθ 
ἃ ΠΟ ΔΕ ΘΠΘΗΙ. μεσήνη οἷ λαρίοη Β. ἕκαστα ΒΡ, ἕχαστον Ὑἢ.. 
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υϑ, μὲν φράσω τἀληϑὲς, οὐχί σ᾽ εὐφρανῶ" 
εἰ δ᾽ εὐφρανῶ τί σ᾽, οὐχὶ τἀληϑὲς φράσω. 

ἀλλὰ φίλη, φασὶν, ἢ ἀληήϑεια’ ἐχϑήσομαι τὰ περὶ τὸν 
ἄνδρα ὡς ἐγένετο. 

48. ,(ἰΕν τῇ, ᾿Ερυμνέως, τοῦ περιπατητικοῦ σχολῇ διέ- 

τριβέ τις ᾿4ϑηνίωμ, προσχαρτερῶν τοῖς λόγοις" ὅστις ΑἍ1- 

γυπτίαν ὠνησάμενος ϑεράπαιναν ἐπεπλέχετο αὐτῇ. ταύτης 

Γοὺν εἴτ᾽ ἐξ αὐτοῦ τεχούσης εἴτ᾽ ἐξ ἄλλου τινὸς, ὁμώνυμος 
᾿ϑηνίωνι τῷ δεσπότῃ παρέτρέφετο. γράμματα δὲ μαϑὼν 
χαὶ πρεσβύτην γενόμενον τὸν δεσπότην μετὰ τῆς μητρὸς 
ἐχειραγώγει, καὶ ἀποϑανόντω χληρονομήσας παρέγγραφος 
᾿᾿ϑηναίων πολὶ ἱτῆς ἐγένετο, γήμας τε παιδισκάριον εὔμορ- 

φον, μετὰ τούτου πρὸς τὸ" σοφιστεύειν ὥρμησε μειράκια 

212 σχολαστιχὰ ᾿ϑηρεύων. καὶ σοφιστεύσας ἐν Μεσσήνῃ κἂν 
“αρίσσῃ τῇ Θετταλιχῇ καὶ πολλὰ ἐργασάμενος χρήματα 

ἐπανῆλϑεν εἰς τὰς ᾿᾿ϑήνας. καὶ χειροτονηϑ εὶς ὑπὸ τῶν 

᾿ϑηναίων πρεσβευτὴς, ὅτε εἰς Μιϑριδάτην τὰ πράγματα 

μετέρρει, ὑποδραμὼν τὸν βασιλέα τῶν φίλων εἷς ἐγένετο, 
μεγίστης τυχὼν προαγωγῆς. διόπερ μετεώριξε, τοὺς ᾿4η- 

ναίους δι᾽ ἐπιστολῶν, ὡς τὰ μέγιστα παρὰ τῷ Καππαδύχῃ 

δυνάμενος, ὥστε μὴ μόνον τῶν ἐπιφερομένων ὀφλημάτων 
ἀπολυϑέντας ἐν ὁμονοίᾳ ζῆν, ἀλλὰ καὶ τὴν δημοχρατίαν 

ν» ἀναχτησαμένους χαὶ δωρεῶν μεγάλων τυχεῖν ἰδίᾳ χαὶ δη- 

“μοσίᾳ. ταῦτα οἱ ᾿4ϑηναῖοι διεκόμπουν τὴν “Ῥωμαίων ἡγε- 

μονίαν καταλελύσϑαι πεπιστευχότες. “ 

» Ἤδη οὖν τῆς ᾿Δείας ἐεταβεβλημένης ὃ ᾿4ϑηνίων 

ἐπανῆγεν εἰς τὰς ἰϑήνας, χαὶ ὑπὸ χειμῶνος ἐδηχληθεὶς 

εἰς τὴν Καρυστίαν κατηνέχϑη,. τοῦτο μαϑόντὲς οἱ Κεχρο- 

πίδαι ἔπεμψαν ἐπὶ τὴν ἀναχομιδὴν' αὐτοῦ γαῦς μακρὰς 

καὶ φορεῖον ἀργυρύπουν. ἀλλ᾽ εἴσεισιν ἤδη, καὶ σχεδὸν τὸ 

211 Γ, μετὰ τούτου οτι.: Ὁ, 

212. μεοήνη κἄν λαρίση Β, τὰ πράγματα τὰ οτι, Β. 

προαγωγὴς ἈΌ: νἱά. Δ Σεξοηραοῖ. ἀρὰ Βακίαπα Ρ. 279. παραγωγῆς Κ.. 

προσαγωγῆς ῬΥΠ.. μόνον Ῥ. Τιοροθαξαν μόνων. 

219 ". ἐπανῆγεν ΑΒ, ἐπανῆκεν ΨΠ.. μετανῆγεν Ῥ, ἀλλ᾽ εἴσει-- 

σιν 1,. ἀλλ᾽ εἴσαοιν Ὗ. ἀλλήσεισιν ΒΡ. 
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ς πλεῖστον μέρος τῆς πόλεως ἐπὶ τὴν ἐχδοχὴν αὐτοῦ ἐξεχέ. 
χυτο" συνέτρεχον δὲ πολλοὶ χαὶ ἄλλοε ϑεαταὶ τὸ παράδο- 
δον τῆς τύχης ϑαυμάζοντες; εἰ ὁ παρέγγραφος ᾿᾿ϑηνίων 
είς ᾿ϑήνας ἐπ᾿ ἀργυρόποδος κατακομίξεται ἀϑηαν καὶ 
πορφυρῶν στρωμάτων ; ὃ μηδέποτε ἐπὶ τοῦ τρίθωγος ἕο- 
ραχὼς πορφύραν πρότερον, οὐδενὸς οὐδὲ “Ῥωμαίων ἐν 

τοσαύτῃ φαντασίᾳ καταχλιδῶντος τῆς “ττιχῆς. συνέ ἔτρεχον 
“οὖν πρὸς τὴν ϑέαν ταύτην ἄνδρες, γυναῖχες, παῖδες, τὰ 

κάλλιστα προσδοχῶντες παρὰ Μιϑριδάτου, ὑπότε ᾿4ϑη- 
γίων ὁ πένης καὶ τὰς ἐρανιχκὰς ποιησάμενος ἀκροάσεις διὰ 

΄ - ᾿. -"Ὃ “ ΄ 

ἃ τὸν βασιλέα σιληπορδῶν διὰ τῆς χώρας καὶ πόλεως ποιι- 

πεύει; συνήντησαν δ᾽ αὐτῷ χαὶ οἱ περὶ τὸν Διόνυσον τεγνῖ- 
ται, τὸν ἄγγελον τοῦ νέου Διονύσου καλοῦντες ἐπὶ τὴν 
κοινὴν ἑστίαν καὶ τὰς περὶ ταύτην εὐχάς τε χαὶ σπονδᾶς. 

ὁ "δὲ πρότερον. ἐκ μισϑωτῆς οἰχίας ἐξιὼν εἰς τὴν Διεὺς 
οἰκίαν, τοῦ τότε πλουτοῦντος ἀνϑρώπου ταῖς ἐκ Δήλου 

προσόδοις, εἰσηνέχϑη κεκοσμημένην στρωμναῖς τὲ καὶ γρα- 
φαῖς καὶ ἀνδριᾶσι καὶ ἀργυρωμάτων ἐκϑέσει. ἀφ᾽ ἧς ἐξήει 

χλαμύδα ὙΚΕΧῸΝ ἐχσύρων καὶ περιχείμενος δακτύλιον χρυ- 

ες σίου, ἐγγεγλυμμένην ἔχοντα τὴν Μιϑριδάτου εἰκόνα" προε- 

πόμπευον δ᾽ αὐτοῦ. καὶ ἐφείποντο ϑεράποντες πολλοί. ἐν 
δὲ τῷ τεμένει τῶν τεχνιτῶν ϑυσίαι τ᾽ ἐπετϊελοῦντο ἐπὶ τῇ 
ἡϑηλέωνος παρουσίῳ καὶ μετὰ κήρυχος προαγαφωνήσεως 

σπονδαί. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ πολλοὶ μὲν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐλϑόν- 
τερ ἀνέμενον αὐτοῦ τὴν πρόοδον, πλήρης δ᾽ ἦν χαὶ ὃ 
Ἀεραμε ειχὸς ἀστῶν καὶ ξένων. καὶ αὐτόχλητος εἰς τὴν ἔχχλη- 

σίαν τῶν ὄχλων συνδμρομή. ὁ δὲ μόλις προῆλθε δορυφο- 

212 ο. ἐξεκέχυτο ΟΥ̓́Ι,. ἐξεκέχυντο ΑΒΡ, ἑορακὼς} δοῦῖθοΡα- 
τὰν ὃ ἑωρακὼς. 

212 ἃ, σιληπορδῶν] σιληπόρδω Ῥ, καλοῦντες] λέγοντες χαλοῦνε 
τες Ῥ, Δοϊθέο λέγοντες. Ζιευς οἰχίαν] διευσοικίαν ῬΎΤ,.,, δοεγέρέα 

ἴοοίϊο Ζίευς οἰκίαν.“ Οαδβαυθοπιβ. Εχ ΠΠεδγαναην ἀιοειθι5. οοπίθοέι- 

Τὰπι ἔοι θπτὶ ΠῸΠ ἱπιργο θα }}6 νἱἀθαίαν Ζιεύχου οἱκίαν: ὧδ απὸ πο- 
μη 6. Θέΐαπι ϑομυνοῖ ἢ, σορίίανε ἴπ ἱπάϊορ. εἰσηνέχθη] ὅϑοτί- 

Βοθδΐέι" εἰσενέχϑη. ἀνδριάσι (απαυθοπαβ. ἀνδράσι ῬΥΤ,. 
ἔξήει) ἐξείη Β., χλαμύδα] χλαμίδα Ῥ. 

212. 6 ἐγγεγλυμμένην ΒΌΡ ἐγγεγλυμένην ἍΤ. ἐπιτελοῦντο Ὦ,, 
πρόοδον Ὁ, πρόσοδον ΡΥ͂Τ;. ἹΚεραμεικὸς} περαμικὸς Β,, 

ΑΥΗΕΝΑΆΕΞΒ, 1. 950 
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᾿ ρθούμενος ὑπὸ τῶν εὐδοκιμεῖν ὦ “παρὰ τῷ δήμῳ ϑελόντων, 
ἑχάστου σπεύδοντος χἂν προσάψασϑαι. τῆς ἐσθῆτος. " 

50. ,,Αναβὰς οὖν ἐπὶ τὸ βῆμα τὸ πρὸ τῆς ᾿Δττάλου 

στοᾶς φχοδομημένον τοῖς “Ῥωμαίων στρατηγοῖς, στὰς ἐπὶ 
τούτου χαὶ περιβλέψας κυχληδὸν τὸ πλῆϊϑος, ἔπειτ᾽ ἀνα- 
βλέψας »ἈΑνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ἔφη. τὰ πράγματά μὲ βιαζε- 

ται χαὶ τὸ τῆς πατρίδος συμφέρον ἀπαγγέλλειν εἰ οἶδα. 
τὸ δὲ μέγεϑος τῶν μελλόντων. λέγεσθαι διὰ τὸ παράδοξον 
τῆς περιστάσεως ἐμποδίζει με... ἀϑρόως δ᾽ ἐπιβοησάντων 

“18 αὐτῷ τῶν περιεστώτων ϑαρρεῖν χαὶ λέγειν ,,.““έγω τοίνυν, 
ἮΝ τὰ μηδέποτε ἐλπισϑέντα, μηδ᾽ ἐν ὀνείρῳ φαντασϑέν- 

. βασιλεὺς Μιϑριδάτης. κρατεῖ, μὲν Βιϑυνίας, καὶ τῆς 

ἄνω Καππαδοκίας, χρατεῖ δὲ τῆς συνεχοῦς “Ασίας ἁπάσης 

ἄχρι Παμφυλίας καὶ Κιλικίας. χαὶ βασιλεῖς μὲν αὐτὸν 
Ἀρμενίων καὶ Περσῶν δορυφοροῖσι, δυναστεύει δὲ τῶν 
περὶ τὴν Μαιῶτιν καὶ τὸν ὅλον Πόντον κχατῳκισμένων 
ἐϑνῶν ἐν περιμέτρῳ τρισμυρίων σταδίων. “Ῥωμαίων δὲ 
στρατηγὸς μὲν Παμφυλίας Κόϊντος ̓  ́ὕππιος παραδοϑεὶς 

Ῥ ἀχολουϑεῖ δέσμιος, Μάνιος δὲ ““χύλλιος, ὃ ὑπατευχὼς, ὃ 

τὸν ἀπὸ “Σικελίας χαταγαγὼν ϑρίαμβον, συνδέτην ἔχων. 
ἁλύσει μαχρᾷ Βαστάρνην πεντάπηχυν πεζὸς ὑπὸ ἱππέως 
ἕλχεται. τῶν δ᾽ ἄλλων “Ῥωμαίων οἱ μὲν ϑεῶν ἀγάλμασι 
προσπεπτώκασιν, οἱ δὲ λοιποὶ μεταμφιεσάμενοι τετράγωνα 
ἱμάτια τὰς ἐξ ἀρχῆς πατρίδας πάλιν ὀνομάζουσι. πᾶσα δὲ 
πόλις ταῖς ὑπὲρ ἄνϑρωπον τιμαῖς ὑπαντῶσα χατακαλεῖται 
τὸν ϑεὸν βασιλέα" χρησμοὶ δὲ πάντοϑεν τὸ χράτος τῆς 

ο οἰχουμένης ϑεσπιῳδοῦσι. διὸ χαὶ πρὸς τὴν Θρῴκην. καὶ 
τὴν Μακεδονίαν μεγάλα πέιιπεταν στρατόπεδα, χαὶ τὰ τῆς 

Εὐρώπης ἅπαντα μέρη ἀϑρόα εἰς αὐτὸν μεταβέβληται. 

πάρεισι γὰρ πρὸς αὐτὸν πρέσβεις οὐ μόνον ἐκ τῶν ᾿Ιταλι- 
-- 

ὑπὸ τῶν] τῶν οπι. Β. 

212 ἔς αὐτῷ] αὐτῶν Ρ. τῶν περιεστώτων οτη. Ῥ. 
213 ἃ. μὲν αὐτὸν Α΄. μὲν αὐτῶν ΒΡ, (ἐπ Ρὶ Πεέονα ν ἴῃ αὐτῶν 

ἀε]οία.) μὲν αὐτῷ Ψ]... δυναστεύειν Βομινεῖριι, δυνάσται ΡῬΥΤ,. 
στρατηγὸς μὲν) μὲν θη). Β. ΙΚόϊντος ὃ Ὄππιος ἵ,. κόϊντος ὃ ἵπ- 

πιος ΑΡΥ. 
2183 Ὁ. ώνιος σαϑδ ΟΠ 8. μάλιος Α μάλλιος ΒΟΡ. μάνλιος Υ],. 

ἁλύσεν Ὁ. ἀλύσεν ῬΥΤ,. μεταμφιεσάμενοι) μεταμφιασάμενοι ἴθ. 
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κῶν ἐϑνῶν, ἀλλὰ χαὶ παρὰ Καρχηδονίων, συμμαχεῖν ἀξι- 
οὔντες ἐπὶ τὴν τῆς Ῥώμης ἀναίρεσιν." 

51, Μικρὸν δ᾽ ἐπισχὼν ἐπὲ τούτοις χαὶ ἐάσας τοὺς 

πολλοὺς συλλαλῆσαι περὶ τῶν παραδύξως προηγγελμένων, 
τρίψας τὸ μέτωπον » Τῇ οὖν, ἕίπε, συμβουλεύω; μὴ ἀνέ- 

ἃ χεσϑαι τῆς ἀναρχίας, ἣν ἡ “Ῥωμαίων σύ) γκλητος ὲ ἐπισχε- 
ϑῆναι πεποίηχεν, ἕως αὐτὴ δοχιμάσῃ περὶ τοῦ πῶς ἡμᾶς 
πολιτεύεσθαι δεῖ. καὶ μὴ περιίδωμεν τὰ ἱερὰ κεκλεισμέγνα, 
αὐχμῶντα δὲ τὰ γυμνάσια, τὸ ϑέατρον ἀνεχκλησίαστον, 
ἄφωνα δὲ τὰ δικαστήριω, χαὶ τὴν ϑεῶν χρησμοῖς χαϑω: 

σιωμένην πύχν᾽ ἀφῃρημένην τοῦ δήμου. μὴ περιίδωμεν δὲ, 
ἄνδρες ᾿ϑηναῖοι, τὴν ἑερὰν. τοῦ Ιάχχου φωνὴν χατασε- 

σιγασμένην, χαὶ τὸ σεμνὸν ἀγάκτορον τοῖν ϑεοῖν χεέχλει- 

σμένον, χαὶ τῶν φιλοσόφων τὰς διατριβὰς, ἀφώνους.“ πολ- 

λῶν οὖν χαὶ ἄλλων τοιούτων λεχϑέντων ὑπὸ τοῦ οἰχότρε- 
βος συλλαλήσαντες αὑτοῖς οἱ ὄχλοι χαὶ συνδραμόντες εἰς 
τὸ ϑέατρον εἵλοντο τὸν ᾿4ϑηνίωνα στρατηγὸν ἐπὶ τῶν 
ὕπλων. χαὶ παρελϑὼν ὃ περιπατητιχὸς εἰς τὴν ὀρχήστραν 
ἴσα βαίνων Πυϑοκλεῖ εὐχαρίστησέ τε τοῖς Δ΄ ϑηναίοις χαὶ 
ἔφη διότι ,,Ἰῦν ὑμεῖς ἑαυτῶν στρατηγεῖτε, προέστηκα δ᾽ 
ἐγώ. καὶ ἂν συνεπισχύσητε, τοσοῦτον δυνήσομαι ὕσον χοινῆ 
πάντες ὑμεῖς.“ ταῦτ᾽ εἰπὼν συγχατέστησεν ἑαυτῷ τοὺς 
ἄλλους ἄρχοντας ὧν ἠβούλετο ὑποβαλὼν τὰ ὀνόματα. 

52. Καὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας τύραννον αὑτὸν ἀνα- 
δείξας ὃ φιλόσοφος καὶ τὸ τῶν Πυϑαγορικῶν ἀναδείξας 
δόγμα περὶ τῆς ἐπιβουλῆς καὶ τί ἠβούλετο αὐτοῖς ἡ φιλο- 

213 ἅ. ἐπισχεθῆναι ἐπιχυϑῆναν ΥνεοηΡαοῆ. ἀρτᾷ Βακῖαπι Ρ. 
281. Ῥοέογδί ἐπιχεϑήναι. ἡμᾶς ΒΡ. Τιοεποθαίαν ὑμᾶς. πῦχν᾽ 

Β. πύκνα ΑΡ. Τιοροθδίαν πνύχα. κεχλεισμένον ΟΡΥ͂Γ,, χεκλιμένον 
Ἀ. χεκλημένον Β., 

213. 6. αὑτοῖς] δον θοθαΐξιτ αὐτοῖς. αὖϑις αι ἀρ ὙΠ͵ΙῈΡυαπ π. 

διότι οτη. Ὁ δὲ δρίζοπιο Ἠοθβοποῖ. προέοτηχο δ᾽ ἐγώ ὁ. Ὁ. 

δ᾽ ἐγώ Οαδαυθοπιιβ. λέγω ΑΡ,. λέγων ΨΙ],. συνεπισχύσητε} 
συνεπεσχύσηγε Β.. συνεπιοχύσῃ γε ῬᾺ Δίαϊίπι συνεπισχύητε. ὑποβα- 

λὼν ΑΒΡ, ὑποχαλὼν Ὁ, ὑποβαλλὼν Ψ. ὑποβάλλων Βα511, ᾿ῳ, ὑπολαβὼν 

οὐπὶ Ρυποίῖ5 9, αυΐ ἴῃ πη ῖπ 6 ὑποβαλὼν. 

21 ἢ τύραννον ἑαυτὸν ἀναδείξας ὃ φιλόσοφος, τοὺς μὲν εὖ φρονοῦν»- 

τὰς τῶν πολιτῶν --- ᾧ, ο᾽ φιλόσοφος -- ἀναδείξας αθά. ΑΒΒΌΠ,. 

80 
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σοφία ἣν ὁ καλὸς Πηυϑαγόρας εἰσηγήσατο, καϑιάπερ ἱστό- 
ρησὲ Θεόπομπος ἐν ὀγδόῃ Φιλιππικῶν καὶ “Ἕρμιππος δ᾽ 

Καλλιμάχειος" εὐϑέως χαὶ οὗτος τοὺς μὲν εὐ φρονοῦντας 

»ἡἀτῶν πολιτῶν --- παρὰ τὰ “Τριστοτέλουξ χαὶ “Θεοφράστου 
δόγματα: ὡς ἀληϑῆ εἶναι τὴν παροιμίαν τὴν λέγουσαν, 
μὴ παιδὲ μάχαιραν ---- ἐκποδὼν εὐθὺς ἐποιήσατο, φύλα-" 
κας δ᾽ ἐπὶ τὰς πύλας χατέστησεν, ὡς νύχτωρ πολλοὺς 

τῶν ᾿᾿ϑηναίων εὐλαβουμένους τὸ μέλλον διὰ τῶν τειχῶν 
αὑτοὺς χαϑιμήσαντας φεύγειν. χαὶ ὃ ᾿ϑηνίων ἱππέας 

ἐπαποστείλας οὖς μὲν ἐφόνευσεν, οὖς δὲ καὶ δεδεμένους 

χατήγαγε, δορυφόρους ἔχων πολλοὺς τῶν φρακχτιχῶν χα- 

λουμένων. συνάγων δὲ καὶ ἐχκλησίας πολλάκις τὰ Ρωμαίων 
» φρονεῖν προσέποϊείξο" καὶ πολλοῖς αἰτίας ἐπιφέρων ὡς 

διαπεμπομένοις πρὸξ τοὺς φυγάδας καὶ γεωτερίξουσιν, ἐφό- 
γευεν αὐτούς" χαὶ τὰς πύλας, τριάκοντα καταστήσας ἐφ᾽ 

ἑχάστης, οὔτ᾽ εἰσιέναι τὸν βουλόμενον οὔτ᾽ ἐξιέναι εἴα, 

ἀνελάμβανε δὲ χαὶ τὰς οὐσίας πολλῶν χαὶ τοσαῦτα χρή- 

ματὰ συνήϑροισεν ὡς χαὶ φρέατα πληρῶσαι πλείονα. ἐξα- 
πέστειλε δὲ καὶ ἐπὶ τὴν χώραν ὡσ! ἐρ ὁδοιδόκους τῶν ἀπο- 

χωρούντων, οἵτινες αὐτοὺς ἀνῆγον ὡς αὐτόν" καὶ ἀχρίτους 

ὁ ἀπώλλυε," προσβασανίσας καὶ στρεβλώσας. πολλοῖς δὲ καὶ 
προδοσίας δίκας ἐπῆγεν, ὡς τοῖς φυγάσι ΡΝ χαϑόδου 

συνεργοῦσιν: ὧν οἱ μὲν διὰ τὸν φόβον πρὸ τῆς χρίσεως 

ἕφε ευγον, οἱ δ᾽ ἐν τοῖς δικαστηρίοις χατεδικάζοντο » αὐτοῦ 

τὰς ψήφους φέροντος. ἐνειργάσατο δ᾽ ἐν τῇ πόλει καὶ 

τῶν πρὸς τὸ ζῆν ἀναγχαίων ἔνδειαν, χριϑίδια χαὶ πυροὺς 

ὀλίγους διαμετρῶν. ἐξέπεμπε δὲ χαὶ ἐπὶ τῆς χώρας ὁπλί- 

οπι. ΡΩΨ. φιλόσοφος χαὶ τὸ ΑΒ), φιλόσοφος τὸ 1, δόγμα Τ'. 
δόγματα ῬΘΨ. Θιυοά ρῥτγαθοθαϊε ἀναδείξας ὙΠ βαβρθοΐαπι οϑέ. 

καὶ ἕρμιππος ΑΒ), ἀλλ᾽ ἕρμιππος ΡΘΥΤ.. ἀλλὰ καὶ Ἕρμιππος ΨΠη176- 

Ῥυπηΐα5. Καλλιμάχειος ΒΆ511. 1... χαλλιμύόχιος ΑΒΡ, καλλιμάχος 

(510). παρὰ] περὶ Ο΄ δὲ δρ᾽τοπιθ ἘΣΟΘΒΟΠΕΙ. τὰ ᾿Αριστο-- 
τέλους] τ΄ ἀριστοτέλους ἢ. Ἐκ «πὸ ἴὰλο τἀριστοτέλους, 51 μ]οθέ, 

214 ἃ. αὑτοὺς] δον! οαίαν αὐτοὺς φφρακτικῶν)] ἄφρακτικῶν ἈΡ, 
214. Ὁ. ἐφόνευεν ΛΒΟΡΥ͂. ἐφόνευσεν 851}, ἴω, προοβασανίσας] 

προβασανίσας ΟὐΓὰ 5. 

214 ο. τὰς ψήφους ΑΓ. τοὺς ψήφους Β. καὶ ψήφους ΡΥ͂Ι,. 
φέροντος} φέροντες Β. ἀναγκαίων οπι. Ὁ. 



ϊ (ὦ 

Ε ν 409 

᾿ς (τας τοὺς “ϑηρεύσοντας εἴ τις τῶν ἀνακεχωρηχότων ἐντός 
ἃ ἐστι τῶν ὅρων, ἢ τῶν ᾿ϑηναίων τις εἰς τὴν ὑπε θόριον 

ἀποδημεῖ" χαὶ τὸν ληφϑέντ᾽ ἀπετυμπάνιξεν, ὧν ἑνίους χαὶ 

προκατανάλισχε ταῖς βασάνοις. ἐχήρυσσέ τε δύντος τοῦ 
ἡλίου πάντας οἰκουρεῖν χαὶ μετὰ λυχνοφόρου μηδένα φοιτᾶν, 

58. Καὶ οὐ μόνον τὰ τῶν πολιτῶν διήρπαζεν, ἀλλ᾽ 

“ἤδη χαὶ τὰ τῶν ξένων, ἐχτείγνας τὰς χεῖρας καὶ ἐπὶ τὰ 

εἴς 4ῆλον τοῦ ϑεοῦ χρήματα. ἐχπέμιψας γοῦν εἰς τὴν γὴ- 

σον ᾿Δίπελλικῶντα τὸν Τήιον, πολίτην δὲ “4ϑηναίων. γενό- 

ΜΕΡΟΥ ν ποιχιλώτατόν τινα καὶ ἁψίχορον ζήσαντα βίον" 

ὁτὲ μὲν γὰρ ἐφιλοσόφει χαὺ τὰ περιπατητικὰ χαὶ τὴν 

τε ἰἀριστοτέλους βιβλιοϑήκην καὶ ἄλλας συνηγόραζε συχνάς" 

ἣν γὰρ πολυχρήματος᾽ τά τ᾿ ἐκ τοῦ Μητρῴου τῶν πα- 
λαιῶν αὐτόγραφα ψηφίσματα ὑφαιρούμενος ἐχτᾶτο χαὶ ἔκ 
τῶν ἄλλων. πόλεων εἴ τι παλαιὸν εἴη καὶ ἀπόϑετον. ἐφ᾿ 

οἷς φωραϑεὶς ἐν ταῖς 4ϑήναις ἐκινδύνευσευ ἂν, εἰ μὴ 

ἔφυγεν. χαὶ μετ᾽ οὐ πολὺ πάλιν χατηλϑε, ϑεραπεύσας 

πολλους" χαὶ συναπε ἐγράφετο τῷ ᾿“'ϑηνίωνι, ὡς ἂν ἀπὸ 

. τῆς αὐτῆς δὴ αἱρέσεως ὄντι. ΡΕΥΓΙΘΝ δ᾽, ἐπιλαϑόμενος 

ἐτῶν δογμάτων τῶν τοῦ περιπάτου, χοίνιχα κριϑῶν εἰς τέσ- 
σαρας ἡμέρας διεμέτρει τοῖς ἀνοήτοις ᾿Δ'ϑηναίοις, ἀλεκτο- 
ροἰδων τροφὴν χαὶ οὐκ ἀνθρώπων αὐτοῖς διδούς. ᾿άπελλι- 

χῶν δὲ μετὰ δυνάμεως ἐξορμήσας εἰς Δῆλον χαὶ πανηγυ- 
ρικῶς μᾶλλον ἢ στρατιωτιχῶς ἀναστρε(όμενος, καὶ προ- 
φυλαχὴν ἀμελεστέραν πρὸς τὴν “λον μερίσας, μάλιστα 
δὲ τὰ ἐξόπισϑε τῆς γήσου ἐάσας ἀφύλαχτα, καὶ οὐδὲ χά- 

ραχα β βαλλόμενος ἐχοιμᾶτο. τοῦτο δὲ ἐπιγνοὺς ὃ ᾿Ορόβιος, 
ὧβ στρατηγὸς “Ρωμαίων φυλάσσων τὴν 4ἴῆλον, φυλάξας ἀσέ- 

εἴ τις τῶν] εἴ τι τῶν ΒΡ͵ 

214 ἃ. τὴν ὑπερύριον ΑΒ. σὴν οπι. ΡΥ. ληφϑένν' Β. ληφϑέντα 
ΡΥΙ.. ὧν) ὡς Β, προχατανάλισκε ταῖς] προχαν σχεταῖς Β.. 

δύντος) ΤιοροΡαΐιν δύνοντος, τοῦ ἡλίου Β,. ἈΒοτγαΐ τοῦ. 
γενόμενον) γινόμενον Β.. μὲν γὰρ} γὰρ οπι. Β. 

214 6. ἐκτᾶτο καὶ] ἔχτ χαὶ Β. δὴ αἱρέσεως Ψ],. διαιρέ- 

σεως ΑΒΏΌΡΘ. πὰ Ο ἴα Ἰοοβ Ομ 5511, ὄντι} ὄντα ἘΒ. 

ἐπιλαθόμενος ῬᾺ Τιοροθαίαι ἐπιλαβόμενος. ἔ 

214 {. ἐξόπισϑε Β. ἐξήπισϑεν ῬΥΤ,. ᾿Ορόβιος) Ἰλοπιαπὶ5 Οτ-᾿ 
Ῥ1ὰ5. ἀΙοἰξαν", 

21 ἃ. φυλάσσων ϑοῃνν εἸρἢ. Το σοθαΐαν καὶ φυλάσσων. 
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ληνον γύχτα καὺ ἐκβιβάσας τοὺς ἑαυτοῦ. στρατιώτας, χοῖ- 
μωμένοις χαὶ μεϑύουσιν ἐπιπεσὼν κατέκοιψε τοὺς ᾿4ϑη- 
γαίους καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτῶν συστρατευομένους ὡς βοσκχή- 
ματα ἑξαχοσίους τὸν ἀριϑμὸν, ἐζώγρησε δὲ καὶ περὶ τε- 
τρακοσίους. καὶ ὁ χαλὸς στρατηγὸς ᾿“πελλικῶν ἔλαϑε φυ- 
γὼν ἐκ. 4ήλου. πολλοὺς δὲ χαὶ συμφυγόντας, χατιδὼν ὁ 

Ὀρόβιος, εἰς ἐπαύλεις συγκατέφλεξεν αὐταῖς οἰχίαις, καὶ 
πάντ᾽ αὐτῶν τὰ πολιορκητικὰ ὄργανα σὺν τῇ ἑλεπόλει, ἣν 

» εἰς Δῆλον ἐλϑὼν κατεσχευάχει. στήσας οὐν τρόπαιον ἐπὶ 

τῶν τόπων ὁ ̓ θρόβιος καὶ βωμὸν ἐπέγραψε 
Τούσδε ϑανόντας ἔχει ξείνους τάφος, οἱ περὶ 4ῆλον 

μαρνάμενοι ψυχὰς ὥλεσαν ἐν πελάγει, 
τὴν ἱερὰν ὅτε νῆσον “ϑηναῖοι χεράϊζον 

᾿ κοινὸν “Αρη βασιλεῖ Καππαδόκων ϑέμενοι. 
54, Καὶ Ταρσοῦ δὲ ᾿Επικούρειος φιλόσοφος ἐτυράν- 

γησε, «Τυσίας ὄνομα. ὃς ὑπὸ τῆς πατρίδος στειρανηφόρος 
αἱρεϑεὶς τοῦτ᾿ ἐστὶν ἱερεὺς “Ἡρακλέους, οὐχ ἀπετίϑετο 

τὴν ἀρχὴν, ἀλλ᾽ ἐξ ἱματίου τύραννὸς ἣν, πορφυροῦν μὲν 
ὁ μεσόλευχον χιτῶνα ἐνδεδυχὼς, χλαμύδα δὲ ἐξεστρίδα περι- 
βεβλημένος πολυτελὴ χαὶ ὑποδούμενος λευχὰς “ακωνιχὰς, 
στέφανον δάφνης χρυσῆς ἐστεμμένος, καὶ διανέμων τὰ τῶν 
πλουσίων τοῖς πένησι, πολλοὺς φονεύων τῶν οὐ διδόντων. 

55. Τοιοῦτοί εἰσιν οἱ ἀπὸ φιλοσοφίας στρατηγοί. περὶ 

ὧν Δημοχάρης ἔλεγεν » (Ὥσπερ ἐχ ϑύμβρας οὐδεὶς ἂν δύ- 

γαιτο κατασχὲ υάσαι λόγχην, οὐδ᾽ ἐχ “Ξωχράτους στρατιώ- 
τὴν ἄμεμπτον." ὃ γὰρ Πλάτων φησὶ τρεῖς στρατείας 

ἃ στρατεύσασϑαι ΣΣωχράτη, τὴν μὲν εἰς Ποτίδαιαν, τὴν δὲ 

κατιδὼν] συνιδὼν Β. πάντ᾽ Β, πάντα ΡΥ͂Ι,... 
215 Ὁ. ἐπέγραψε! ἔγραψε Β. Ἐρ᾽ στάση π᾿ Αμέποορ. Ρὰ- 

δέ. γοοθρίμπι το]. 1]. Ρ. 871. Καὶ Ταρσοῦ] κατάρσου ΒΡ. 
"᾿Επιχούρειος] ἐπικούριος Β. 

21 «. μεσόλευκον ΡΥΤ,, μέσον λευκὸν ΛΒ. ἀπὸ τῆς φιλοσο-- 
φίας Β. Ζημοχόώρης ἔλεγεν ΒΌΠΗΪςΘηΙπ5. ἀπ Πιἰδί, οταΐ, νο]. Ὑ1Π|. 
Ρ. 180. ε, Βοίβὶς. δημόχαριν ἔλεγεν Ὁ. δημοχάρης (δημοχάρεις Β) κράϊ 

τῆς ἔλεγεν ΒΡ, δημοχάρης ἢ πκράτης ἔλεγεν 1... ΤΘῃΙΘΟΠ Ὑ15 ἀϊοξιπι 
ΟΟΠΙΠΙΘΙΟΤ αν Ρ. 187 ἃ. δύναιτο] δύνετο Β.. Ζλάτων] Τὰ 

Ἀροϊορίδ Ρ. 28 6. στρατεύσασθϑαι) στρατεύεσθαι Β. «Σωκράτη 

δοῦν οἰ ρ]ι. δἀϊῖο, σωχράτην ΡΥΤ,, 
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εἰς ᾿““μφίπολιν, τὴν δὲ εἰς Βοιωτοὺς, ὅτε καὶ συνέβη τὴν 
ἐπὶ ““ηλίῳ μάχην γενέσϑαι. μηδενὸς δὲ τοῦϑ'᾽ ἱστορηχότος 
αὐτὸς χαὶ ἀριστείων. φησὶν αὐτὸν τετυχηκέναι ἁπάντων 
τῶν ᾿“ϑηναίων φυγόντων, πολλῶν δὲ χαὶ ἀπολομένων. 
πάντα δὲ ταῦτα ἐψευδολόγηται. ἡ μὲν γὰρ ἐπ᾿ ᾿ἀμφίπολιν 
σεράξεία. γέγονεν ἐπὶ “Ἵλκαίου ἄρχοντος Κλέωνος ἡγου- 
μένου ἐξ ἐπιλέχτων ἀνδρῶν ̓ ὥς φησι Θουχυδίδης. τούτων 

οὖν τῶν ἐπιλέχτων ἀνάγχη είναι χαὺ “Σωκράτην » ᾧ πλὴν 
τρίβωνος χαὶ βαχτηρίας οὐδὲν ἣν. τίς οὖν εἶπεν ἱστοριο- 

γράφος ἢ ποιητής ; 1) ποῦ Θουκυδίδης τὸν “Ξωχράτην πα- 

ρενέχρωσε τὸν Πλάτωνος στρατιώτην; τί γὰρ ἀσπίδι ξύν- 
ϑημα χαὶ βαχτηρίῳ; πότε δὲ χαὶ εἰς Ποτίδαιαν ἐστρατεύ- 
σατο, ὡς ἐν τῷ “Χαρμίδῃ εἴρη ηχὲν ὃ Πλάτων, φάσχων 

αὐτὸν καὶ τῶν ἀριστείων τότε “Δλκιβιάδῃ παραχωρῆσαι; 
τοῦτο οὔτε Θουκυδίδου, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ᾿Ισοχράτους εἰρηκότος 

ἐν τῷ περὶ τοῦ ζεύγους. ποίας δὲ χαὶ μάχης γενομένης 

ἔλαβε τὰ ἀριστεῖα “Ξωχράτης; χαὶ τί πράξας ἐπιφανὲς ς χαὶ 
διάσημον; χαϑόλου μάχης μηδεμιᾶς συμπεσούσης, ὡς 
ἱστόρηχε Θουκυδίδης. οὐκ ἀρχεσϑεὶς δὲ ταύτῃ τῇ τεέρατο- 

λογίᾳ ὃ Πλάτων ἐπάγει καὶ τὴν ἐπὶ 4Ζηλίῳ γενομένην, 

μαλλον δὲ πεπλασμένην ἀνδραγαϑίαν. εἰ γὰρ χαὶ τὸ 4η- 

λιον ἡρήκει “Σωχράτης , ὡς ἱστορεῖ, “Πρύδιχος ὁ Κρατή- 

τειος ἐν τοῖς πρὸς τὸν Φιλοσωχράτην, ἅμα τοῖς πολλοῖς 

ἀσχημόνος ἂν ἔφευγε, ΠΠ]αγώνδου δύο τέλη περιπέμιψαντος 
τῶν ἱππέων ἐχ τοῦ ἀφανοῦς περὶ τὸν λόφον. τότε γὰρ οὗ 

216 μὲν πρὸς τὸ Δήλιον τῶν ϑηναίων ἔφυγον, οἱ δ᾽ ἐπὶ 

ϑάλατταν, ἄλλοι δ᾽ ἐπὶ ᾿ρωπὸν, οἱ δὲ Πάρνηϑα τὸ ὕρος" 

2158 ἃ. ἁπάντων τῶν ἀϑηναίων Β. Τιοσοθαίιν πάντων ᾿4ϑηναίων. 
ἀπολομένων ΒΡ. ἀπολλομένων Ὑ. ἀπολλυμένων Τ,. Θουκυδί-- 

δης] Κ, 2 [ 

210 6. τί γὰρ ἀσπίδι ξύνϑημα καὶ βακτηρίᾳ) Τιἰπιείες ἢ ξύν-- 

ϑημα] σύνθημα Β. “Χαρμίδη 1π 'ἴρ50 ἀϊΔΙοΟΡῚ ἱπτεῖο. σοι, ὅγιη- 

Ῥοβ. Ρ. 220. ἀλλ᾽ οὐδ᾽] Τιορορθαίαν ἀλλ᾽ οὔτ᾽. ὙἱΔ46 Ρ. 220 ἢ, 
ΥΙ. ρ. 238 ἃ. ΨΠΊ. Ρ. 3584 ο. συμπεσούσης]} ἐμπεοούσης Ὁ. 

210 ἔ, ἡρήκει Ῥογδβοπιιθ. ἥρηκε Οαβαυθοηιῖ5. ἤρηκε Δ. εἴρηκε ΡΥΤ. 

' Κρατήτειος δον εἰ ἢ. χρατήτιος ΒΡ, χρατήττιος ΥΤ.. “Παγών-- 

δου --- Τοκρῶν] δος οχ Ἰπυονάϊάς ΤΡ, 906. 5υπιρία αυϊοιβάδπι 
τητιέδέ 5. ἔφευγε. Παγώνδου) ἔφευγεν ἄγων δὲ (δ᾽ ΒΡ.) οὐ ΑΒΡ. 

216 ἃ. δὲ Ππάρνηθα] δ᾽ εἰς Πάρνηϑα ϑοξννεῖβη. δὲ πρὸς Πάρνηϑα 
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Ε ᾿ ὃ ᾿ ; νυ ἈΠ ᾿ ἐν 
Βοιωτοὶ δ᾽ ἐφεπομενοι ἔκτεινον, χαὶ μαλιστα οἱ ἱππεῖς 

« 2 ᾿ -ν [4 δ Ὁ - ᾿ 

οἵ τὲ αὐτῶν χαὶ “Τοχρῶν. τοιουτου οὖν χυδοιμοῦ καὶ φό- 
, "- ᾿ ἊΝ ΄ 

βου καταλαβόντος τοὺς “Ιϑηναίους μόνος Σωχρατης, βρεν- 
’ " 2 " ᾽ « ͵ 3 ΄ 

ϑυόμενος καὶ τωφρϑαλμὼ παραβάλλων, εἱστηκέι ἀναστέλ- 
ἢ ν 4“Ὁ « ι ’ δ 

λων τὸ Βοιωτὼν χαὺ “οχρων ἱππιχον; καὶ ταύτης τῆς 
Ε] ͵ ΠῚ - 3 .᾿ ΄ 3 ΡΒ ὃς. ἡ 

ἀνδρείας αὐτοῦ οὐ Θουχυδιδὴς μέμνηται, οὐκ αλλος οὐδεὶς 
΄ - 4 ᾿ - ᾽ ͵ αν - 

ποιητής. πῶς δὲ καὶ τῶν ἀριστείων ᾿“λχιβιαδὴ παραχωρεῖ, 
- ' ὩΣ - , 

τῷ μηδ᾽ ὁλως κεχοινωνηκότι ταύτης τῆς στρατείας; ἐν δὲ 
-- ἢ ς »" ͵ ἢ ῃ ΕΥΎΣΙ ΄ 

τῷ Κρίτωνι 9 τὴ ΔΙνημοσυνῃ φίλος Πλατων οὐδὲ ποιη- 
, , " π ΄ » - 32 3 ν 

ἀασϑαί ποτὲ ἀποδημίαν τὸν ΣΣωχράτη ἕξω τῆς εἰς Ισϑμὸν 
, 2 κι 2 «ς Η - 

πορείας εἴρηκε. καὶ ᾿Αἰντισϑένης δ᾽ ὁ “Σωχρατιχὸς περὶ τῶν 
΄ ν 3 κι - " - ν΄ 2 2» 

ἀριστείων τὰ αὐτὰ. τῷ Πλάτωνι ἱστορεῖ. οὐκ ἔστι δ᾽ ἕτυ- 
« Τ᾽ ΄ω κ᾿ , ς ͵ τ κ᾿ 

μος ὁ λύγος οὗτος. χαρίζεται γὰρ καὶ ὁ κύων οὗτος πολλὰ 
- ͵ ΡΞ. 4: ᾿ 

τῷ «Σωχράτει" ὅϑεν οὐδετέρῳ αὐτῶν δεῖ πιστεύειν, σχοπὸν 
ἔχοντας Θουχυδίδην. ὁ γὰρ' ᾿Αντισϑένης καὶ προσεπάγει τῇ 

΄ ΄ « «ς - ΜΝ 3 7 ΕῚ -Ὁ 

ευδογραςφίω λέγων οὕτω Ἡμεῖς δὲ ἀχούομεν χὰν τῇ ἐονλ κὐλῆς,» ἐνϑνῥησνο ψδρρος τὶ ἄγξι  ἤδάρελων 
πρὸς Βοιωτοὺς μαχῃ ταριστεῖα σὲ λαβεῖν. Βυφημει, ὦ 

ξένε. ᾿Αλκιβιάδου τὸ γέ ἠκ ἐμόν. Σοῦ γε δό ᾿ ἕξέγε ἱκιβιάδου τὸ γέρας, οὐχ ἐμόν. Σοῦ γε δόντος, ὡς 
ς - 2 ς Η͂ ΄ ᾽, 3 ΄ 

ἡμεῖς ἀκοίομεν.Κ ὁ δὲ Πλάτωνος ΖΣωχράτης εἰς ΤΠ|οτί-- 
"ἡ » 3 , ΕῚ ͵ 

δαιίαν λέγει παρεῖναν καὶ τῶν ἀριστείων «“ἰλχιβιαδῃ παρα- 

Τπον ἀϊ 465. οἵ τε αὐτῶν ἀρ! οχ Τπαυογάϊάο. ὅτι ἑαυτῶν ΒΡΥ͂. 
οἵ τὲ ἑαυτῶν ἵ,. πυδοιμοῦ} κινδύνου Β.. βρενθϑυέμενος --- παρα- 
βάλλων) ΑΓΙβέορδη δ νοῦθὰ ΝΡ. νυ. 302. τὼ ᾿φϑαλμὼ Β.. δοιῖ- 
Βοϊαΐαν τὦ ὀφϑαλμὼ.. ποιητὴς} οὐδὲ (πιπιὸ οὔτε) ἑἱοτοριογράφος 
οὐδὲ (οὔτε) ποιητὴς ΒΟΥ ΘΙ. οοπιραταία Ρ. 21ῦ 6, παραχωρεῖ 

ΑΒΟ. παρεχώρει ΡΥ. 

210 Β. Κρέτωνι] Ρ. 52 ". οὐ γὰρ ἄν ποτε τῶν ἄλλων ᾿41ϑηναίων 
ἁπάντων διαφερόντως ἐν αὐτῇ (τῇ πόλει) ἐπεδήμεις, εἰ μή σον διαφερόν-- 

τῶς ἤρεοχε, καὶ οὔτ᾽ ἐπὶ ϑεωρίαν πώποτ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ἐξῆλθες, ὃ τι 

μὴ ἅπαξ εἰς Ισϑμὸν, οὔτε ἄλλοσε οὐδαμόσε, εἰ μὴ ποι στρατευσό- 
μενος: 4πὰθ ροβίγοπια δὰξ ποη Τ ρου ἴῃ 8510 οχθηιρίο ΑΒΘ πα θα8, 

αποά ποθὴ οϑέὲ νϑυ βίη] 6, ἃς ποϑ]οχὶξ πλθμο 6 ΘΙΓΟΓΟ. σω- 

πράτη ΒΡ δὲ δον οῖσ. οάϊεῖο. σωκράτην ὙΠ. ὙΙ4. δὰ 21 ο. Σὼ- 
πράτη οὐἀϊίαη Ρ, 217 6. 218 ἢ οὐκ ἔστι δ᾽ ἔτυμος λόγος οὗτος 
Εχ ΒΕΘΒΙΟΠΟΥῚ ραϊποᾶῖα: τἱᾶθ δὰ ΧΕ, ὑ. 805 ". ἔστι Β. ἔστιν 

ΡΥΙ.. ἔτυμος}) ἕτοιμος Ῥ. ἕτυμος οὐδετέρῳ Β. ϑοῦῖθοΡα- 

ἐὰν οὐδὲ ἑτέρῳ. Ν 

216 ς, οὕτως ΒΡ δὲ Βεβυνοῖρῃ. δαϊείο. οὕτω ΨῈ. ᾿ μάχῃ 
δᾶ. Α. οἴ. ΡΥ], τἀριστεῖα Ῥ. ϑουὶθδραξι τὰ ἀριστεῖα. τ΄ ἀρι- 

στείᾳ Β. ; 
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χεχωρηκέναι. προτερεῖ δὲ χατὰ πάντας τοὺς ἱστορικοὺς τῆς 
ἐπὶ Δήλιον στρατείας ἡ περὺ Ποτίδαιαν, ἧς ΦΦορμίων 
ἐστρατήγει. ὁ 

50, “Πάντ᾽ οὐν ψεύδονται. οἱ ἰἀρι καδὴ χαὶ πολλὰ 
παρὰ τοὶς χρόνους γράφοντες, οὐκ αἰσθάνονται. καϑάπερ 

ἃ οὐδ᾽ ὃ καλὸς Ξενοφῶν, ὃς ἐν τῷ «υμποσίῳ ὑποτίϑεται 
Καλλίαν τὸν “Ἱππονίκου Αὐτολύχου τοῦ “ύκωνος ἐρῶντα 

καὶ γενιχηχκότος αὐτοῦ παγχράτιον ἑστίασιν ποιούμενον χαὶ 
σὺν τοῖς ἄλλοϊς δαιτυμόσι παρόντα αὑτὸν, τὸν ἴσως μηδὲ 
γεννηθέντα, ἢ περὶ τὴν παιδικὴν ἡλικίαν ὑπάρχοντα. ἔστϑ 
δ᾽ οὗτος ὁ χαιρὸς καϑ'᾽ ὃν ᾿“ριστίων ἄρχων ἣν. ἐπὶ τού- 
του γὰρ Εὔπολις τὸν Αὐτόλυκον διδάξας διὰ δΔημοστρόά- 

ὁ τοῦ γλευάζει τὴν νίκην τοῦ «Αὐτολίχου. πάλιν ὁ Ξενοιῶν 
ποιεῖ τὸν ΣΣωχράτη λέγοντα ἐν τῷ “ΣΣυμποσίῳ ταυτὶ, Καί- 

τοι Παυσανίας .7ε, ὃ ᾿4γάϑωνος τοὺ ποιητοῦ ἐραστὴς, 
ἀπολογούμενος ὑπὲρ τῶν ἀχρασίᾳ συγκαλινδουμένων, εἴρη- 
χεν ὡς χαὶ στράτευμα ἀλκιμώτατον ὧν γένοιτο ἐκ παιδι- 
χῶν χαὶ ἐραστῶν. τούτους γὰρ ἂν ἔφη οἴεσθαι μάλιστα 
ἂν αἰδεῖσθαι ἀλλήλους ἀπολιπεῖν" ϑαυμαστὰ λέγων, εἴ 
γε οἱ ψόγου τε ἀφροντιστεῖν καὶ ἀναισχυντεῖν πρὸς ἀλλή- 
λους ἐθιξόμενοι,. οὗτοι μάλιστ᾽ αἰσχύνονται αἰσχρόν τι 

ἴ ποιεῖν." ὅτι μὲν οὖν τούτων οὐδὲν εἴρηχε Παυσανίας ἔξε-ὄ 

στι μαϑεῖν ἐχ τοῦ Πλάτωνος “Συμποσίου. “Π]αυσανίου γὰρ 

οὐχ οἶδα σύγγραμμα, οὐδ᾽ εἰσῆχται παρ᾽ ἄλλῳ λαλῶν οὐ- 

τὸς περὶ χρήσεως ἐραστῶν χαὶ παιδικῶν ἢ παρὰ Πλά- 
των" πλὴν εἴτε χοτέψευσται. τοῦτο (Ξενοφῶν εἴτ᾽ ἄλλως 
γεγραμμένῳ τῷ Πλάτωνος ἐνέτυχε “Ξυμποσίῳ, παρείσϑω - 

τὸ δὲ κατὰ τοὺς χρόνους ἀστόχημα λεκτέον. “Αριστίων, ἐφ᾽ 
οὗ τὸ συμπόσιον ὑπόχειται συνηγμένον, πρὸ τεσσάρων 

7 
» 

210 ἃ. παγκράτιον] παγκράτειον Β.. παρόντα αὑτὸν] αὑτὸν ἃ} 
(ἀϑαθθοπο δαάἀϊξιπι. ᾿ΔΑριστίων ᾿Αρίστων ἀϊοία5 ἃΡ Πιοάοιο 
ΧΙΙ, 78. 

2106 6. σωκράτη Β. σωχρώτην ῬΥΤ,. ταυτὶ] ΨΙΠ,. 32. 
᾿Αγάϑωνος τοῦ [,.. ἀγάϑωνος ὃ τοῦ ΒΡν, εἴγε Ὀ1.. εὔτε Ὑ, 
ψόγου] ψόφου Β. τε ἴ,... γε ΑΒΡΥ. 

2160 ἔν ϑδσε]" οὕτως Ῥ. γεγραμμένῳ γεγραμμένα Β. 
συνηγμένον ἈΒὮ. ἀνηγμένον ῬΆΨΕ,. 
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217 ἐτῶν Εὐφήμου πρότερος ἦρξε, καϑ' ὃν Πλάτων. τὰ .4γά- 
ϑῶώωνος γικητήριω γέγραφεν, ἐν οἷς Παυσανίας τὰ περὶ τῶν 

ἐρωτικῶν διεξέρχεται. ϑαυμαστὸν οὖν χαὶ τερατῶδες εἰ 

τὰ μήπω ῥηϑέντα, μετὰ δὲ τέτταρα ἕτη ἐπιχειρηϑέντα 

παρ᾽ ᾿γάϑωνι, Σωκράτης παρὰ Καλλίᾳ δειπνῶν εὐϑύνει 

οὐ δεόντως ῥηϑέντα. 

57. “Ὅλως δὲ; λῆρός ἔστι τῷ Πλάτωνι τὸ “Συμπόσιον. 

ὅτε γὰρ 4γάϑων ἐνίκα, Πλάτων ἣν τεσσαρεσχαίδεκα ἐ ἐτῶν. 
ὃ μὲν γὰρ ἐπὶ ἄρχοντος Βυφήμιου στεφανοῦται. “Ζηναίοις, 
1Πλά ἅτῶν δὲ γεννᾶται ἐπὶ ᾿Απολλοδώρου τοῦ μετ᾽ βυϑύδη-. 

Ρ μον ἄρξ ἕαντος" δύο δὲ καὶ ἀνδυωυμκῶ βιώσας ἔτῃ μετηλ- 
λαξεν ἐπὶ Θεοφίλου τοῦ μετὰ Καλλίμαχον, ὕς ἐστιν 0γδο-- 

ηχοστὸς καὶ δεύτερος. ἀπὸ δὲ ᾿Απολλοδώρου χαὶ τῆς Πλά- 

τῶνος “γενέσεως τεσσαρεσκαιδέκατός ἐστιν ἄρχων Εὔφημος, 

ἐφ᾽ οὗ τὰ ἐπινίκια ᾿᾿γάϑωνος ἑστιῶνται. χαὶ αὐτὸς δὲ ὃ 

Πλάτων δηλοῖ τὴν συνουσίαν ταύτην πρὸ πολλοῦ γεγονέ- 
γαι, λέγων οὕτως ἐν τῷ “Φυμποσίῳ . Εἰ νεωστὶ ἡγεῖ τὴν 
συνουσίαν γεγονέναι ̓  ὥστε χἀμὲ παραγενέσϑαι. ᾿Εγὼ γάρ" 

ς ἔφη. Πόϑεν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὦ 1λαύχων; οὐκ οἶσϑ'᾿ ὅτι πολ- 
λῶν ἐτῶν ᾿4γάϑων οὐκ ἐπιδεδήμηκε καὶ προελϑών φησιν 

»Αλλ᾽ εἰπέ μοι. πότ᾽ ἐγένετο ἡ συνουσία αἵἴτη; Καγὼ 
εἶπον ὅτι παίδων ἔτι ὄντων ἡμῶν, ὅτε τῇ τραγῳδίῳ, ἐνίκης- 
σὲν ὃ 4γαϑων ὅτι δὲ πολλὰ ὃ Πλάτων παρὰ τοὺς χρό- 
ψους ἁμαρτάνει δῆλόν ἐστιν ἐχ πολλῶν. κατὰ γὰρ τὸν 

εἰπόντα ποιητὴν ,»,ὔττι χὲέν ἐπ᾿ ἀχαιρίμαν γλῶτταν 

217 ἃ. καϑ᾽ ὃν] καϑ᾽ ἣν ΒΡ. διεξάρχεται Β.. τέτταρα] 
τέσσαρα Β. παρ᾽ ᾿Αγάϑωνι --- ῥηθέντα ἀἰᾷ, 1.. οπι, ΡΥ. 
«εσσαρεσχαίδεκα)] Τιαρ Ραΐιν δεκατεσσάρων». ἐδ΄ Ῥ. 

217 Ὁ. ἀπὸ δὲ 1, δὲ πιᾶγρὸ Ρ. ἐπὸ δὲ ΑΒΡ, Εὔφημος], 
ἔφημος Β. αὐτὸς δὲ ὃ] δὲ οπι. Β. λέγων -- γεγονέναι δαᾷ. 

1,. οπι. ΒΡΥ͂. «“Συμποσίῳ] Ῥ. 172 ο. ἡγῶ Δ. ϑοιιθεθαξαν ἡγ}- 
ἔφη ΥΙ,. ἔφην ΑΒΡ, 

217 ο. ὦ αἀά. ΑΒΡΥ. οπι. Β451]. ἴ.. Γλαύχων ὁχ ῬΡΙαΐοπο 
τοροϑβιέαπι. λύκων ΑΒΡΥΤ,, ἀγάϑων οὐκ ΑΒΡΥ, ᾿4γάϑων ἐνθάδε 
οὐκ Βα51}. δὲ 1, οχ Ρ]αΐοπο. προελθών] προσελθών ΒΡ. 

πότ πότε Β. παίδων ἔτι ὁ. Β. 5 ποιητὴν) Πδάθδηι ἱσποίΐ 

Ῥορίδο, 46 πὶ Ῥιπάδγιιην 6556 [δ ΟῚ] 5. οὐδ αδπὶ, 40} 8115 υἰϑιιβ 

οβί, Αθβοβνιαπι, δέξα!ουῦαπε Τ᾽ ον 55 ἀθ σοπιρο5. γὙ6 0}. οἂρ. 1. Ρ- 

12. 6εα. ϑομαθῖογ. δὲ Τυποίδηιιβ νοὶ], ΠῚ Ρ. 43. εε ΠῚ. ν. 20, ἂῦ 
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ἔλθῃ“ τοῦτο μὴ διαχρίνας γράφει, οὐ γὰρ ἀγράφως τι 
ἔλεγεν, ἀλλὰ πάνυ ἐσχεμμένως" 

᾿ ἃ ὅ5. ὡς ἐν τῷ Τοργίᾳ γράφων, φησὶν ,, ἄϑλιος ἃ ἀμ 

οὗτος ὃ ᾿Αρχέλαός ἐστι χατὰ τὸν σὸν λόγον. Εἴπερ γε; 

φίλε, ἄδικος. “ εἰτα ῥητῶς εἰπὼν ὡς κατέχοντος τὴν Ἄχ 

δόνων ἀρχὴν ᾿Αρχελάου προβὰς γράφει τάδε, Καὶ Περι- 

χλέα τοῦτον γεωστὶ τετελευτηχότα.“" εἰ δὲ νεωστὶ τετελεύ- 

τηκε Περικλῆς, ᾿Αρχέλαος οὕπω κύριός ἐστι τῆς ἀρχῆς" εἰ 

δ᾽ οὗτος βασιλεύει, πρὸ πολλοῦ πάνυ χρόνου ἀπέϑανε 

Περικλῆς. Περδίκκας τοίνυν πρὸ ᾿ἄρχελάου βασιλεύει, ὡς 
μὲν ὁ ᾿Αχάνϑιός φησι Γιχκομήδης ἔτη τεσσαράχοντα ἕν" 

6 Θεόπομπος δὲ τριάκοντα πέντε, “Αναξιμένης τεσσαράκοντα, 

“Ἱερώνυμος εἴκοσιν ὀχτὼ, Μαρσύας δὲ χαὶ Φιλόχορος εἴκοσι 

τρία. τούτων οὖν διαφόρως ἱστορουμένων λάβωμεν τὸν 
ἐλάχιστον ἀριϑμὸν τὰ εἴκοσι τρία ἔτη. ΠΠεριχλῆς δ᾽ ἀπο- 

ϑνήσχει χατὰ τὸ τρίτον ἕτος τοῦ Πελοποννησιακοῦ ἱ'πολέ- 

μου, ἄρχοντος ᾿Ἐπαμείνονος ἐφ᾽ οὗ ΖΈΛΕΙΩΣ νας τῆ ὰ 

Περδίκκας, χαὺὶ τὴν βασιλείαν ᾿Αρχέλαος διαδέχεται. πῶς 
οὖν νεωστὶ κατὰ “Πλάτωνα τελευτῷ “Περικλῆς; ἐν δὲ τῷ 

αὐτῷ “1 οργίᾳ ὃ Πλάτων τὸν “Σωκράτη ποιεῖ Γ λέγοντα ΝΜ 

ἔ πέρυσι βουλεύειν λαχῶν, ἐπειδὴ ἡ φυλὴ ἐπρυτάνευε χαὶ 

ἔδει μὲ ἐπιψηφίζειν, γέλωτα παρεῖχον καὶ οὐκ ἠδυνάμην 
ἐπιψηφίσαι.“" τοῦτο ὃ ΠΣωχράτης οὐ κατὰ ἀδυναμίαν ἐποίη- 
σὲν, ἀλλὰ μᾶλλον χατὰ ἀνδραγωϑίαν: οὐ γὰρ ἠβούλετο 
λύειν δημοκρατίας νόμους. παρίστησι δὲ τοῦτο σαφῶς ὃ 

Ἐπ κ-'ὶ:!λ;ἃ.τ...΄΄΄΄΄ῸὖῸῦῸὗ .. 

ΨαΙοκαπαχίο οπιοπἀδέιϊι5 10. ἘσΙρΙ ἃ. Ρ. 288 α. ἔλθῃ] ἔλ- 
ϑοι Β. Τοργίᾳ] Ῥ. 471 ἃ. 

217 ἀ. τάδε] Ρ. 808 ς. εὖ δὲ νεωστὶ) εἰδέναι εἰ δὲ νεωστὲ 

ΑΒΡ, Ἰγικομήδης --- Περικλῆς δ Θυϊ 1η [ιἰ5 Ἰοραπέαχ παπιοτὶ 

ἘξέοΓΙ5. Θχργοϑϑὶ ογδπί, 

217 6. δὲ λέ Β. δέ φησι λέ ῬΥΤ,. ἄρχοντος) ἐπ᾿ ἄρχοντος 

Βοἢν οἰ ρἢ. ᾿Επαμείνονος) ἐπαμίνωνος Ὁ δὲ δρ[οπ]6 ἨόΘΒοθ6]. ᾿ 

1, Δουπᾶπι Ροϑέ τελευτῷ 80 58 ἱπαϊοαΐαπι 18 γϑιθὶβ οχριοθδὲ (αβδα- 
Βοπυ5, ᾿Αλέξανδρος, καὶ τὴν βαοιλείαν Περδίκκας διαδέχεται, ὃς ἐβασί-. 

λευεν ἕως Καλλίου, ἐφ᾽ οὗ τελευτᾷ ---- λέγοντα! Ῥ. 478 οχίτ. 
πέρυσι] πέρυσιν Β., 

217 ἴ, ἠδυνάμην ἐπιψηφίζειν Ῥ, Βοιρίο ἱπ ΠΙΔΥΡΊῚΠ6. σαι. 
ὃ σωχράτης ΑΒΒΏ), οὐ σωκράτης ΡΥΙ,. κατὰ ἀδυναμίαν ἐποίησεν, 
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Ξενοφῶν ἐν. πρώτῳ. "Ἑλληνικῶν ἐχτιϑεὶς οὕτως, Τῶν δὲ 
πρυτάνεων τινῶν οὐ φασχόντων προϑήσειν τὴν διαψήφι- 

248 σιν παρὰ τοὺς ψόμους, αὐϑις “Καλλίξενος ἀναβὰς χατη- 

γόρει αὐτῶν. οἱ δ᾽ ἐβόων καλεῖν τοὺς οὐ φάσκοντας. οἱ 

δὲ πρυτάνεις, φοβηϑέντες ὡμολόγουν ἅπαντες προϑήσειν,, 

πλὴν “Σωκράτους τοῦ “Σωφρονίσκου. οὗτος δὲ οὐκ ἔφη, 
ἀλλὰ κατὰ τοὺς νόμους πάντα ποιήσειν.“ οὗτός ἐστιν ὁ 
διαψηφισμὸς ὃ γενόμενος κατὰ τῶν περὺ ᾿Ερασινίδην στρα- 
τηγῶν, ὅτι τοὺς ἐν ᾿“Ιργινούσαις ἐν τῇ ναυμαχίᾳ ἀπολο- 
μένους οὐκ ἀνείλοντο. ἐγένετο δὲ ἡ ναυμαχία ἐπὶ ἄρχον- 
ἄος Καλλίου, τῆς Περικλέους τελευτῆς ὕστερον ἔτεσιν εἴς 
χοσι καὶ τέτταρσιν. 

Ῥ 59. .4λλὰ μὴν καὶ ὁ. ἐν τῷ Πρωταγόρᾳ διάλογος, 

μετὰ τὴν ᾿Ἱππονίχου τελευτὴν γενόμενος, παρειληφότος ἤδη 
τὴν οὐσίαν Καλλίου, τοῦ Πρωταγόρου κ« « παραχγιγο- 
γότος τὸ δεύτερον οὐ πολλαῖς πρότερον ἡμέραις. ὁ δ᾽ ᾿1π- 
πόνιχος ἐπὶ μὲν Εὐϑυδήμου ἄρχοντος στρατηγῶν παρα- 
τέταχται μετὰ Νικίου πρὸς Ταναγραίους καὶ τοὺς παρα- 
βοηϑοῦντας “Βοιωτῶν, καὶ τῇ μάχη γεγίχηκε. τέϑνηχε δὲ 
πρὸ τῆς ἐπ᾿ ᾿Ζλχαίου διδασκαλίας τῶν Πὐπόλιδος Κολά- 

ὁ χῶν οὐ πολλῷ χρόνῳ κατὰ τὸ εἰχός. πρόσφατον γάρ τινὰ 

τοῦ Καλλίου τὴν. παράληψιν τῆς οὐσίας ἐμφαίνει τὸ δρᾶμα. 

ἐν οὖν τούτῳ τῷ δράματι Εὔπολις τὸν Πρωταγόραν ὡς 

ἐπιδημοῦντα εἰσάγει, “ἀμειψίας δ᾽ ἐν τῷ Κόννῳ, δύο πρό- 

τερον ἕτεσι διδαχϑέντι, οὐ καταριϑμεῖ ἴ αὐτὸν ἐν τῷ τῶν 
᾿φροντιστῶν χορῷ. δῆλον οὖν ὡς μεταξὺ τούτων τῶν γρύ- 
γων παραγέγονεν. ὃ δὲ Πλάτων καὶ τὸν λεῖον “Ἱππίαν 

ἀλλὰ 6δχ Α δοοοβδβϑυιηΐ, πρώτῳ] ὍΔ». 7, 14. «Καλλίξενος) 
δου δθδΐξαν Καλλέξεινος. 

218 ἃ, κατηγόρει] ϑουθο αν κατηγορεῖ. οὐ φάσκοντας] οὗ 
οὔ. Β ἀπολομένους ἀπολουμένους Β. εἴκοσν καὶ τέσταρ-- 

σιν] κδ΄ Ρ. ἢ 

218 Ἀ. καὶ ὃ ἐν Ἀ. καὶ ἐν ΡΥ. διάλογος ΛΒΡ, διαλόγῳ Ὑ1,. 
γενόμενος ἈΡ, γινόμενος ΒΒ, γενομένῳ ὙΠ. Ληίε τοῦ ὥρω- 

ταγόρου ἱπάϊοαν! Ἰασιπᾶνι, τοῦ “Πρωταγόρου μέμνηταν ΟδαδδιθΟὨΙ5. 

ψιάς Ῥεοίξαρογαπι ρ. 909 ἃ. 

218 ε. Κόννῳ (ἀϑδιθοπαβ. ΕΟἿΌΥΙ κοινῷ, 
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συμπαρόντα ποιεῖ ἐν τῷ «“Πρωταγόρῳ μετά τινων ἰδίων 
πολιτῶν" οὖς οὐκ εἰχος ἐν ̓ 'ϑήναις ἀσφαλῶς διατρίβειν 

ἃ πρὸ τοῦ τὰς ἐνιαυσίας ἐπὶ ᾿Ισάρχου.᾿Βλαφηβολιῶνος. συγ- 

τελεσϑῆναι σπονδάς. ὃ δὲ τὸν διάλογον ὑφίσταται γινό- 
μέγον περὶ τοὺς καιροὺς τοὐτοὺς, χαϑ' οὖς αἱ σπονδαὶ 
προσφάτως ἐγεγόνεσαν" λέγει γοῦν .,[ϊ γὰρ εἶεν ἄνϑρω- 
ποι ἄγριοι, οἵους, πέρυσι (βερε ἐκράτης ὃ ποιητὴς ἐδίδαξεν 
ἐπὶ «“Ζηναίῳ."“ ἐδιδάχϑησαν, δὲ οἱ Ἄγριον ἐπ᾿ ““ριστίωνος 
ἄρχοντος, ἀφ᾽ ὀὺ ἐστιν ἄρχων ᾿Ασεύφιλος, πέμπτος ὧν 
ἀπὸ ᾿Ισάρχου, χαϑ' ὃν αἱ σπονδαὶ ἐγένοντο. Ισαάρχος γὰρ, 

8 εἶτ᾽ “ἡμεινίας, μεϑ' ον ““λκαῖος, εἶτ ̓ “ριστίων, ἐἰεν σά ΜῈ 

ψιλος. παρὼ τὴν ἱστορίαν οὖν ὃ “Π]λάτων ἐν τῷ διαλόγῳ 
εἰς τὰς ἀϑήνας παράγει πολεμίους. ὄντας τοὺς περὶ τὸν 

“Ἱππίαν, μι) τῆς ἐκεχειρίας αὐτῆς μενούσης. 

00. Κὰν ἄλλοις δ᾽ ὁ Πλάτων φησὶ Χαιρεφρῶντα ἐρω- 

τῆσαι τὴν Πυϑίαν εἴ τις εἴ “Σωχράτους σοιρώτερος" καὶ 

τὴν ἀνελεῖν, μηδένα. χἂν τούτοις δὲ μὴ συμφωνῶν (ξενο- 
φῶν φησι ,, Χαιρειρῶντος γάρ ποτὲ ἐπερωτήσαντος ἕν Δελ- 

φοῖς ὑπὲρ ἐμοῦ ἀνεῖλεν ὁ “Απόλλων πολλῶν παρόντων, 
ἐ μηδένα. εἰναι ἜΡΗΜΑ ἐμοῦ μήτε δικαιότερον μήτε σω- 
φρονέστερον." πῶς οὐν εὔλογον 1) πιϑανον -Σωχράτῃ τὸν 

ὁμολογοῦντα μηδὲν ἐπίστασθαι σοφώτατον ἁπάντων ὑπὸ τοῦ 
πάντα ἐπισταμένου ϑεοῦ ἀναρρηϑῆναι:; εἰ γὰρ τοῦτό ἐστι 

σοφία, τὸ μηδὲν εἰδέναι, τὸ πάντα εἰδέναι φαυλότης ἂν 

εἴη). τίς δ᾽ ἢν χρεία τῷ -Χαιρεφώντι παρενοχλεῖν τὸν ϑεὸν 
περὶ “Ξωχράτους πυνϑανόμενον; αὐτὸς γὰρ ἣν ἀξιόπιστος 

γ}19 ὑπὲρ αὑτοῦ λέγων ὡς οὐκ ἔστι σοφός." βλὰξ γάρ τις ἣν 

συμπαρόντα ποιεῖ] Ῥ, 314 Ῥ, οὗς] ὡς ΒΡ. 

218 ἅ. ᾿Ελαφηβολιῶνος] τοῦ ἐλαφηβολίωνος ΒΞ αἱ σπονδαὶ αΠ. 
ΛΒ, οπι. ΡΥ͂Ί],. λέγειν γοῦν] Ρ. 327 ἃ. «Ἱηναίῳ οχ ῬΙαίομο 
τοϑυαίαπι. λήναια ΡΥ͂Τ,, 

218 6, ἐκεχειρίας) ἐγκεχειρίας Β. αὐτῆς] αὑτοῖς ΟΠ Ιρῃ. 

ἹΚάν Τι. καὶ ΡΥ. φησὶ] Τῃ ΑΡοΪορία Ρ. 21 ἃ. εἴ τις} εἴ τι Β, 
συμφωνῶν ΑΒ. ξυμφωνῶν ΡΎΤ,, ξενοφῶν}] Γι ϑρ θέαι Ξενο-- 

φῶντι. φησι) Τὰ Ἀροϊορσία βθοί, 14, πολλῶν ὁχ ΧοΒορμοπίο 
ἀϑὐάϊίαπ. οἷ. ΡΥ͂Ϊ,, 

219 ἃ.“βλὰξ γάρ τις ἦν τοιαῦτ᾽ ἐρωτῶν τὸν θεόν] ὙΥϊπιρίου. 
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τοιαυτ ἐρωτῶν τὸν ϑέον, ὡς ὧν εἰ χαὶ τοιαῦτά τινα, 
«ὧδ "ας - - νυ. Α͂Ρ δ. “ἃ ᾿ Ἵ.. ᾿ ν ΕΣ - ᾿ 

τῶν Αττιχῶν ἐρίων εἰ ἀλλ᾽ ἐστὶ μαλαχωτερα, ἢ τῶν ἐν 
Βάκτροις καμήλων εἰ εἰσί τινες δυνατώτεροι, ἢ εἰ ΣΣωχρά- 
τους ἐστί τις σιμότερος; τοὺς γὰρ τὰ τοιαῦτα πυνϑανο- 
μένους εὐστόχως ἐπιρραπίζει ὃ ϑεός" ὡς καὶ τὸν πυϑόμε- 
γον, εἴτ᾽ «4ἴσωπός ἐστιν ὁ λογοποιὸς ἢ ἄλλος τις, 

“Πῶς ἂν πλουτήσαιμι, Διὸς καὶ “Τητοῦς υἱέ; 

χλευάζων ἀπεχρίνατο 
Εἰ τὸ μέσον χτήσαιο Κορίνϑου χαὶ “Σικυῶνος. 

61. 4λλὰ μὴν οὐδὲν ὧν ὃ Πλάτων εἴρηχε περὶ Σω- 
χράτους τῶν κωμικῶν τις εἴρηχεν, οὔϑ᾽ ὅτι μαίας βλο- 
συρᾶς υἱὸς ἦν οὔϑ᾽ ὅτι Ξανϑίππη χαλεπὴ ἢν γυνὴ, ἥτις 

καὶ νιπτῆρας αὐτοῦ χατέχει τῆς κεφαλῆς, οὔϑ᾽᾽ ὡς ᾿άλχι- 

βιάδης συνεχοιμήϑη ὑπὸ τὴν αὐτὴν γενόμενος χλαῖναν. 
καίτοι ἀναγκαῖον ἢν τοῦτο ἐχκωδωνισϑῆναι ὑπὸ 'ἄριστο- 
φάνους τοῦ καὶ ἐν τῷ συμποσίῳ “κατὰ Πλάτωνα" οὐ γὰρ 
ἂν ἐσίγησε τοῦτ᾽ ᾿Ιριστοφάνης, ὡς τοὺς νέους διαφϑείρον- 

τος. ᾿Δσπασία μέντοι, ἡ σοφὴ τοῦ -Σωχράτους διδάσκαλος 
τῶν ῥητορικῶν λόγων, ἐν τοῖς φερομένοις ὡς αὐτῆς ἔπε- 

σιν, ἅπερ Ἡρόδικος ὃ Κρατήτειος παρέϑετο, φησὶν οὕτως 

“Σώχρατες, οὐχ ἔλαϑές μιξ πόϑῳ δηχϑεὶς φοένα τὴν σὴν 

παιδὸς Δεινομάχης καὶ Κλεινίου. ἀλλ᾽ ὑπάκχουσον, 
εἰ βούλει σοι ἔχειν εὖ παιδιχά" μηδ᾽ ἀπιϑήσῃς 

τὸν ϑεὸν οπι. Β. εἰ ἄλλ᾽ σαϑαυθοπιϑ. εἰ οπι. ΡΥ]. χαμήλων 
Βοϊδβοπδάϊιβ. Τωοσοθαΐξαῦ χαὶ μήδων, καὶ μήδοις Ὁ, εἰ εἰσῇ εἶ 

οπ. Ῥ, σιμότερος] σιμώτερος ἈΌΡ, εἴτ᾽ --- ἢ Ῥογβοπιιβ οοηὶ- 

γναγαί5 ὙΠ. μ. 277 ἃ. ὙΠ]|. ρ. 334 ". ΧΙ. ρ. 503 ἃ. εἴ τον --- ἢ 
Ρ, ἤτοι --- ἥ ὙΤ1,. εἴ --- εὐ Ὁ, εἷς τὸ μέσον κτίσαι 50} 011 5ξ65 

Αὐιβέορῃ, ἄν. νυ. 9609. Ἐπιεπᾶαξβ βογιρέαπι ἀρᾷ ϑυϊάαπι ἴπ εἰ τὸ 
μέσον. οὐδὲν ὧν Ο, ἴῃ 40 5οιϊρέυπι, ὅτε οὐδὲν ὧν ὃ πλάτων εἶπε 
περὶ σωκράτους, οὐδὲ κωμικός τις εἴρηκε. οὐδ᾽ ὧν ΡΥΙ,. ; 

219 Ὁ. μαίας βλοσυρᾶς) Ιῃ ὙΠποδεέεέο Ρ. 149 ἃ. Ξανϑίππη]) 
ΜΘ ΟΓῖα 6. ΘΓΓΌΓΟ Ρ]δΐοηϊ ἐγ ῖ586. υἱάθίαῦ ἀπᾶ6 80 8118 παργδξαᾷ 

Ἰοροσαί. 146 Μεπαρίαπι δὰ Ὀίοσοη. 1δογέ, ΠΕ], 37. "Αλκιβιά- 

δης) Ιη νΙροΟβῖο Ὁ. 219 Ὁ. 

219 ο. ρατήτειος)ῆ ϑουθοΒαΐξιν Κρατήτιος. φησὶν οὕτως 

“Σώχρατες) φησὶ. σωχράτης Ὡ. Αϑβραβίδθ υθῦβιιβ οπιὶ. Ὁ, Υ. 2. Ζει-. 

ψομάχης } δὲ ἐνομάχης Β. γ. 3. σοι] σὺ Β. ἀπειϑήσης Β. 
ἀπιϑήσεις Ῥ, 
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ἀγγέλῳ, ἀλλὰ πιϑοῦ" χαί σοι πολὺ βέλτιον ἔσται. 
5 χἀγὼ ὅπως ἤκουσα, χαρᾶς ὕπο σῶμα λιπαίνω 

ἱδρῶτι, βλεφάρων δὲ γόος πέσεν οὐκ ἀϑελήτως. 
στέλλου, πλησάμενος ϑυμὸν Μούσης κατόχοιο, 
ἡ τόνδ᾽ αἱρήσεις δῶν δεινοῖσι πόϑοισιν. 
ἀμφοῖν γὰρ φιλίας ἢδ᾽ ἀρχή" τῇδε καϑέξεις 
αὐτὸν, προσβάλλων ἀκοαῖς ὀπτήρια ϑυμοῦ. 

χυνηγεῖ οὖν ὃ καλὸς “Σωχράτης, ἐρωτοδιδάσχαλον ἔχων τὴν 
ΜΜιλησίαν, ἀλλ᾽ οὐκ αὐτὸς ϑηρεύεταί, ὡς ὃ Πλάτων ἔφη, 
λινοστατούμενος ὑπὸ «“λκιβιάδου. καὶ μὴν οὐ διαλείπει γε 
κλαίων, ὡς ἂν οἶμαι δυσημερῶν. ἰδοῦσα γὰρ αὐτὸν ἐν οἵῳ 

ἣν χαταστήματι “ἀσπασία φησὶν 
Τίπτε δεδάκρυσαι, φίλε “Σώχρατες:; ἢ σ᾽ ἀνακινεῖ 

στέρνοις ἐνναίων, σκηπτὸς πόϑος ὄμμασι ϑραυσϑεὶς 
παιδὸς ἀνικήτου; τὸν ἐγὼ τιϑασόν σοι ὑπέστην 

ποιῆσαι. 
ὅτι δὲ ὄντως "ἤρα τοῦ ᾿ἀλκιβιάδου δῆλον ποιεῖ Πλάτων ἐν 
τῷ “Πρωταγόρᾳ, καίτοι μιχρὸν ἀπολείποντος τῶν τριάκοντω 
ἑτῶν. λέγει δ᾽ οὕτως »Πόϑεν, ω “Φώκρατες, φαίνει; ἢ 

δηλαδὴ ἀπὸ χυνηγεσίου τοῦ περὶ τὴν ᾿Αλκιβιάδου ὥρανς 
καὶ μήν μοι καὺ ἐθοην ἰδόντι καλὸς ἐφαίνετο ὃ ἀνὴρ ἔτι" 
ἀνὴρ μέντοι, ὦ “Σώχρατες, ὡς γ᾽ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς εἰρῆσϑαι, 

ΔΙ 

9.90 χαὶ πώγωνος ἤδη ὑποπιμιπλάμενος. Εἴτα τί δὴ τοῦτ᾽ ; οὐ 

σὺ μέντοι “Ὁμήρου ἐπαινέτης εἰ, ὃς ἔφη ἀρέμο να ἤβην 
εἶναι τοῦ ὑπηνήτου, ἣν νῦν ““λκιβιάδης αὐτὸς ἔχεις 

02, Πεφρύκασι δ᾽ οἱ πλεῖστοι τῶν φιλοσόφων τῶν 

χωμιχῶν χαχήγοροι μᾶλλον εἶναι, εἴ γε καὶ «Αἰσχίνης ὃ 

Ψ. 5. ὅπως] πῶς ΒΡ, 

219 ἃ. Ψ. 7. χατοχοιίήντον δέρησεις ὡσι δεινὴ πόϑοισιν Ἀ, κατό-- 

χϑιον, τόνδε ῥήσεις, ὡς δινὴ πόϑοισιν Β. κατάχοιο ἡ τον δὲ ρήσεις ὡς 
ἐιδεὲί νη πόϑοιοιν Ῥ. δεινοῖσν ΟΔΘΔΌΒΟΙΙ οδαϊέϊο βοοῦυπᾶςα, δεῖν οἷσν 

Υ.. Πλάτων ἵπ ιιυυπιροβίο Ρ. 217 ς.: λινοστατούμενος 

Ἐπαϑίδέμηιβ Ρ, 1104, 21. κλαίων ϑομνν εἶσι. καλλίων ΑΒΡ, δα- 
χρύων Ὑἴ,. 

219 6. Υ. 2. πόϑος) πόϑου ἸΔοΟΌ 5115. τιϑασόν] τιϑάσω ἘΒ. 
2109 ἢ, λέγεν δ᾽ οὕτως) ἴπ ἵρδο ἀἰϊαϊορὶ ἱπιεῖο. φαίνει ΑὈΥ, 

φαίνης Β. φαίνῃ ἴ,. ἢ δηλαδὴ] εὔδηλω δὴ Ἐ. 

220 ἃ. δὴ] δεῖ Ρ. τοῦτ᾽ ; οὐ σὺ] τούτου σὺ ΒΡ. τοῦτο σὺ ,. 

τοῦτο οὐ σὺ Ῥὶαέρηϊδβ Π10 11. ὃς ἔφη Οάν58. κα», 279, 

- 
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ΣΣωχρατιχὸς ἐν μὲν τῷ" Τηλαύγει Κριτόβουλον, τὸν Κρίτω- 
γος ἐπ᾿ ἀμαϑίῳᾳ χαὶ ῥυπαρότητι βίου χωμῳδεῖ, τὸν δὲ 
Τηλαύγην αὐτὸν ἱματίου μὲν φορήσεως καϑ'᾿ ἡμέραν ἡμιω- 
βόλιον κναφεῖ τελοῦντα μισϑὸν, κωδίῳ δὲ ἐζωσμένον καὶ 
τὰ ὑποδ᾽μιάτα σπαρτίοις ἑνημμένον σαπροῖς" καὶ ελέ- 

σαντα τὸν ῥήτορα οὐ μετρίως διαγελᾷ. ἔν δὲ τῇ “σπασίῳ 

ἹἹππόνιχον μὲν τὸν Καλλίου χοάλειιον προσαχορεύει, τὰς 
δ᾽ ἐκ τῆς Ιωνίας γυναῖχας συλλήβδην μοιχάδας χαὶ χερ- 
δαλέας. ὁ δὲ Καλλίας αὐτοῦ περιέχει τὴν τοῦ Καλλίου 
πρὸς τὸν πατέρα διαφορὰν καὶ τὴν Προδίκου καὶ ̓ ἀναξα- 
χόρου τῶν σοφιστῶν διαμώχησιν, λέγει γὰρ ὡς ὃ μὲν Πρό- 
δικος Θηραμένην μαιϑητὴν ἀπετέλεσεν, ὃ δ᾽ ἕτερος Φιλό- 
ἕενον τὸν ᾿Βρύξιδος χαὶ ᾿“ριφράδην τὸν ἀδελερὸν “Φριγνώ- 
τοῦ τοῦ χιϑαρῳδοῦ, ϑέλων ἀπὸ «τῆς τῶν δηλωϑέντων 

μοχϑηρίας καὶ περὶ τὰ ςραῦλα λιχνείας. ἐμερανίσαι τὴν τῶν 

παιδευσάντων διδασκαλίαν. ἐν δὲ. τῷ “Ἀξιόχῳ, πιχρῶς .4λ- 
χκιβιάδου " χατατρέχει ὡς οἰνόφλυγος -: χαὶ περὲ τὰς ἀλλοτρίας 

γυναῖχας “σπουδάζοντος. δε 

69. ᾿ψντισϑένης δ᾽ ἐν ϑατέρῳ τῶν Κύρων. χαχολογῶν" 
᾿Αλκιβιάδην καὶ παράνομον εἶναι "λέγει χαὺ εἰς γυναῖκας 
καὶ εἰς τὴν ἄλλην δίαιταν. συνεῖναι γάρ φησιν αὐτὸν χαὶ 

μητρὶ χαὶ ϑυγατροὶ καὶ ἀδελφῇ, ὡς Πέρσας. ὁ δὲ πολιτι- 

χὺς αὐτοῦ διάλογος ἁπάντων καταδρομὴν σεριέχε ἐ τῶν 

ϑήνησι δημαγωγῶν, ὃ δ᾽ ᾿Αρχέλαος 1 ργίου τοῦ ὁητο- 

ρος, ἢ δ᾽ ᾿Ασπασία τῶν Περικλέους υἱῶν Ξανϑίππον καὶ 

Παράλου διαβολήν. τούτων γὰρ τὸν μὲν ᾿Αρχεστράτου φη- 

σὶν εἶναι συμβιωτὴν, τοῦ παραπλήσια ταῖς ἐπὶ τῶν μιχρῶν 

ἡλδιωβόλιον ΡῚ.,. ἡμιοβόλιον Υ͂. ἡμιωβέλιον Β. χναφέί] γναφεῖ Β. 
κωδίῳ Οαδαυθοπυβ. κῳδίᾳ ἡ. κωδίᾳ 1,.. πκωμωδία ἈΒΡ. Ιὰ Ο γοῦρὰ 

κ. δὲ ἐζωσμένον ΟΥ̓ 1558. 
220 Ὁ. ἐνημμένον Δ. ἐννημένον ῬΥ͂Ι.. ἐνῆφϑαν 8]1ἃ ογδέϊοπΙ5 

Του πὰ Ὁ, Τελέσαντα Ἐξέοτα τπαϊαβοι!α σαβαιθοπα5. τὸν «υσίαν 

Τουρῖα5. Ἐπιοπά. τοὶ. 11. Ρ. 023. τὸν “Τυσίαν δὲ ϑοδνν 15}, 

220 ς. ἀντισϑένης δὲ τὸν αὐτὸν ἀλκιβιάδην παράνομον εἶναν λέγεν 

καὶ εἰς --- Ὁ. «Κὐρων] κυρῶν Ῥ. λέγεν Ὁ. λέγων ΡΨ, 

Πέρσας] τοὺς πέρσας Ὁ. 

220 ἃ, τούτων ἴ,. τοῦτον ῬΥ͂, συμβιωτὴν] ϑοΥ ΙΒ ΡΔΕΌΣ συμ-- 

βιώτην. ἐπὶ τῶν μιπρῶν ΑΥ͂. ἐπὶ μιπρῶν Ῥ. ἐπὶ τῶν μιαρῶν Ἰὼ ὁΧ 



Έ 451. 
οἰκημάτων ἐργαζομένου, τὸν δ᾽ Εὐφήμου συνήϑη καὶ γνώ- 
ριμον τοῦ φορτιχὰ σχώπτοντος καὶ ψυχρὰ τοὺς συναντῶν- 
τας. χαὶ Πλάτωνα δὲ μετονομάσας “Σάϑωνα ἀσυρῶς χαὶ 

φορτιχῶς, τὸν ταύτην ἔχοντα τὴν ἐπιγραφὴν διάλογον ἐξέ- 
α δωχεὲ κατ᾿ αὐτοῦ. τούτοις γὰρ τοῖς ἀνδράσιν οὐδεὶς ἀγα- 

ϑὺς σύμβουλος εἶναι δοκεῖ, οὐ στρατηγὸς γόμιμιος, οὐ σο- 
φιστὴς ἀξιόλογος, οὐ ποιητὴς ὠφέλιμος, οὐ δῆμος εὐλό- 

γιστος" αλλὰ “Σωχράτης, ὃ μετὰ τῶν ᾿“σπασίας αὐλητρί- 

δὼων ἐπὲ τῶν ἐργαστηρίων συνδιατρίβων, καὶ Π]ίστωγνι τῷ 
ϑωραχοποιῷ διαλεγόμενος. καὶ Θεοδότην διδάσκων τὴν 

ἑταίραν ὡς δεῖ τοὺς ἐραστὰς παλ εύειν, ὡς Ξενοφῶν παρί- 

στησιν ἐν δευτέρῳ ᾿ΑΙπομνημονευμάτων. τοιαῦτα γὰρ ποιεῖ 
ἢ αὐτὸν παραγγέλματα τῇ Θεοδύτῃ λέγοντα, ε οὔτε Νιχὼ. 
ἢ “Σαμία ἢ Καλλ ἰστράτη ἢ “φσῤία, ἢ Φιλαινὶς ἢ “1ευχα- 

δία, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὃ ᾿᾿᾿ϑηναῖος Πυϑόνιχος, συνεοράκασι πό- 

ϑωὼν ϑέλγητρα" οὗτοι “γὰρ περὶ ταῦτα ἠσχόληντο περιτ- 

τῶς. ἐπιλείποι δ᾽ ἂν μ 0 πᾶς χρόνος, εἰ ἐχτίϑεσϑαι βουλη- 

ϑείην τὰς σεμνὰς τῶν φιλοσόφων μέμψεις. κατὰ γὰρ αὖ- 
τὸν δὴ τὸν Πλάτωνα ἐπιρρεῖ δὴ ὄχλος μοι τοιούτων 1 ρ- 

).1γόνων καὶ Πηγάσων καὶ ἄλλων ἀμηχάνων πλήϑει τε καὶ 
ἀτοπίῳ τερατολόγων τινῶν φύσεων. διόπερ κατασιωπήσομαι. 

θ4. Τοσαῦτα τὸῦ Μῖασουρίου εἰπόντος καὶ ὑπὸ πάν- 

των ϑαυμασϑέντος διὰ σοφίαν ὁ Οὐλπιανὸς σιωπῆς γενο- 

μένης ἔφη, 4οχεῖτέ μοι, ἄνδρες δαιτυμόνες, σφοδροῖς χα- 

τηντλῆσϑαι λόγοις παρὰ προσδοκίαν βεβαπείσϑαι τὲ τῷ 

ἀχράτῳ" 

Οαβαῦθομὶ οοπΐοοίαγ δ, καὶ ψυχρὰ] καὶ ἡ ψυχρὰ Β. ἀσύρως 
ΑΒΡ, ἀσυρῶς δομινεῖρῃ. ἀχύρως ΥἹ,. τὸν ταύτην} καὶ ταύτην Ῥ. 

220 6. νόμιμιος Οἀβαιθοπιιβ. ὃ μῖμος ΑΡ, οὐ μῖμος ΟΥ̓́Τι. (οη- 
ἐγατῖο πιοάο ρϑοσδίππι Ρ, 19 ἢ, “Πίστων.)] Πιστίας ἃὉ Χροπο- 

Ῥῇῃοηέο ἀϊοίυ5β Μοπιοσαν, ΠΠ. 10, 9. παλεύειν ἰΔοο 515 Ρ. 1293, 

Το σοθαίιν ἀπολαύειν. δευτέρῳ] βῷ Ῥ, Ἰπιοὸ ΕΠ], 11, 
220 ἢ συνεοράχασι δοινθοθδέίαν συνεωράκασι. ἡἠσχόληντο] 

ἠσχολοῦντο Β. περιττῶς Α. περισσῶς ΡΥ͂Τ,. μ᾿ ὃ πᾶς] 1,656- 
« 

Ῥαίυν μὲ πᾶς. Αβοῖνὶ ὃ οχ Ο, ἱπ 4ὺ0 μὲ ὃ χρόνος 5ΟΓΙρΡίαΠη!. 
Πλάτωνα] ἴπ ῬΠαράνο Ρ. 229 ἀ. 

221 ἃ. τερατολόγων τινῶν φύσεων ὁχ Ῥ]αίοπο τοροδίέξαπι. ἴ,656- 
Μβαΐαν τερατολογιῶν τινῶν φύσεως. Ιασουρίου) μανσουρίου Β. 

γενομένης) γενόμενος Β. σφοδροῖς κατηντλῆσϑαι λόγοις] Ἐοτίαθ56 

ΑὙΒΕΝΑΆΕΙΞ. 1. 91 
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᾿ "Ανὴρ ἌΝ δχμὼν οἶνον ὡς δ ϑυδῚ ἵππος. 
“Σχκυϑιστὶ φωνεῖ, οὐδὲ κόππα γιγνώσχων" 
χεῖται δ᾽ ἀναῦδος ἐν πίϑῳ χολυμβήσας, 
χάϑυπνος, ᾿ὡς μήκωνα φάρμακον πίνων, 

φησὶν ὁ Βυζαντιὸς “Παρμένων. ἢ ̓ἀπολελίϑωσϑε ὑπὸ τῶν’ 
προειρημένων Τ᾽ ὀργόνων; πέρὶ ὧν ὡς ὄντως γεγόνασί τινῶ 
ζῶα ἀπολιϑώσεως ἀνϑρώποις αἴτια ἱστορεῖ ᾿Αλέξανδρος ὁ 
Μύνδιος ἐν δευτέρῳ χτηνῶν ἱστορίας οὕτως » Τὴν ΙΓ Ὀργόνα 

τὸ ζῶον χαλοῦσιν οἱ ἐν Τἰβίῃ γομάδες, ὕπου χαὶ γίνεται, 

χατωβλέπον. ἔστι δὲ, ὡς οἱ μὲν πλεῖστοι λέγουσιν, ἐκ τῆς 

δορᾶς σημειούμενοι προβάτῳ ἀγρίῳ ὅμοιον" ὡς δ᾽ ἐγιοί 
Ὅν» μόσχῳ. ἔχειν δὲ λέγουσιν αὐτὸ τοιαὕτην ἀναπνοὴν 

ὥστε πάντα τὸν ἐντυχόντα τῷ ζώῳ διαφϑείρειν. φέρειν δὲ 

χαίτην. ἀπὸ τοῦ μετώπου καϑειμένην ἐπὶ τοὺς ὑφϑαλμοὺς, 
ἣν ὁπόταν μόγις διασεισαμένη διὰ τὴν βαρύτητα ἐμβλέψῃ, 

χτείνει τὸν ὑπ᾽ αὑτῆς ϑεωρηϑέντα, οὐ τῷ πνεύματι, ἀλλὰ 

τῇ γιγνομένῃ ἀπὸ τῶν ὀμμάτων φύσεως φορῷ, καὶ νεχρὸν 
βέοιεῖ. ἐγνώσϑη δὲ οὕτως. τῶν μετὰ Μαρίου τινὲς ἐπὶ 
᾿Ιογόρϑαν στρατευσαμένων ἰδόντες τὴν Γοργόνα δύξαντές 

τὲ διὰ τὸ κάτω γενευχέγναι βραδέως τε χινεῖσθαι ἄγριον 
εἶναι πρόβατον, ὥρμησαν ἐπ᾽ αὐτὸ ὡς χατεργασόμενοι οἷς 
εἶχον ξίφεσι. τὸ δὲ πτοηϑὲν διασεισάμενόν τε τὴν τοῖς ὄμ- 

Ῥορέδθ νϑῦρἃ. Υ. 2. οὐδὲ] κοὐδὲ Μίοϊπο καθ Ρ. 23. μηδὲ Θαϊ5- 
ἔογάυβ δᾷ Ἡδορβδθβέϊοπ, Ρ., 2506. δὲ ρῥυίοι: αϊβίογαο ϑεοα! σον δὰ 
Ῥεάοη. ΑἸθίπ. 'π ίαθοθη. 1, 67. κόππα] κάππα ΒΌ. δογὶ- 

Ῥοθδέαν γινώσκων. Μ..3. ἄναυδος] ἄναυλος δρίτζοπιο. ΕΟ 6501 6 11), 

ποῦ Ὁ. ,,ἄναυλος π᾿ ο5ξ στην 6 ἦε ἴα φμθιθ ἄπ ἀοῖία, τααΐμε δη- 

ἐϊδγῈ 8.7 ἴα ΠἸ816, σοΉ δ 76 ἴ6 υοἷβ ἄαπϑ ἴδ πιαπηβογῖξ Ὠ, οὰ σοροπάασπξ 

2] ν ἃ ἄναυδος, 46 Ἠϊδηϊε ψι6 ἀατι8 ἴδ ηιαπιβογὶξ 6,..«« Ὑ1]ΘΡΙ απία8. 

221 ". φάρμακον (αϑαιθοηι5. φαρμάκων ΡΥ. -᾿ ὧν ὥς ΨΙ,. 
ὡς οἵ. ΑΒΡ. κατωβλέπον Ῥ. κάτω βλέπον ΥΙ.. ὁ ρρὐοῦ τὸς ς, 

ἘΣυβέδεμιι5 Ρ. 1704, 31. ᾿Αλέξανδρος ὁ Πύνδιος ἱοτορεῖ, ὡς ἐν τοῖς 

τοῦ ᾿Αϑηναίου φέρεται, ὅτι τὴν Τοργόνα τὸ ζῷον καλοῦσιν οἱ ἔν “Ἱιβύη 
νομάδες, ὅπου καὶ γίνεται, κατώβλεπτα ἢ κατώβλεπτον. κατῶβλεψ δΧ 
Αὐομοᾶο ΟΒεγϑοηθϑίξα δἴογέαν ἔΧ, ὑ. 409 οὅ. Ψιάδ δπποίδείοποηι, 

ἀγρίῳ] ἀγροίῳ Β. 

221 ὁ. χαϑειμένην ΑΒΟ, χαϑημένην ῬΥῚ,. ὁπόταν) ὁπότ᾽ 
ἂν Ῥ. γιγνομένῃ} γινομένῃ Β. ᾿Ιογόρθαν] Ἰοργόϑαν Β. 

221 ἅ. διασησάμεινον" Β, 
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μασιν ἐπιχειμιένην χαίτην παραχρῆμα ἐποίησε τοὺς ὁρμή- 
σαντας ἐπ᾽ αὐτὸ ψεκρούς. πάλιν δὲ χαὶ πάλιν τὸ αὐτὸ 

ποιησάντων. ἑτέρων νεκρῶν τὲ γενηϑέντων, ἀεὶ τῶν προσ. 

φερομένων ἀπολλυμένων, ἱστορησαντές. τινὲς παρὰ τῶν ἐπι- 

χωρίων τὴν. τοῦ ζώου φύσιν μαχρόϑεν ἐνεδρεύσαντες αὐτὸ 
ἱππεῖς τινες νομάδες. Μαρίου. κελεύσαντος κατηκόντισιν, 

ἧχόν τὲ φέροντες πρὸς τὸν; στρατηγὸν τὸ ϑηρίον.“ τοῦτο 

μὲν οὖν ὡς ἣν ὥρα τοιοῦτο ἡ δορὰ ἥ τε Μαρίου στρατεία 

μηνίει" ἐχεῖνο μέντοι τὸ λεγόμενον ὑπὸ τοῦ ἱστοριογρά- 

φου. οὐχ ἔτιτπιστὸν., ὡς εἰσί τινὲς χατὰ τὴν «Διβύην ὀπι- 

σϑονόμοι. χαλούμενοι (βόες, διὰ τὸ μὴ ἔμπροσϑεν αὐτοὺς 

πορευομένους. νέμεσθαι, ἀλλ᾽ εἰς τοὐπίσω ὑποχωροῦντας 

τοῦτο. ποιεῖν" ξέναι. γὰρ αὐτοῖς. ἐμπόδιον πρὸς τὴν τοῦ 

χατὰ φῦσιν νομὴν τὰ χέρατα οὐχ ἄνω , ἀναχεκυφότα χα- 

ϑάπερ τὰ τῶν λοιπῶν ζώων, ἀλλὰ χάτω νενευχύτα χαὶ 

ἐπισχοτοῦνται τοῖς ὄμμασι. τοῦτο γὰρ ἄπιστόν ἐστιν, οὐ- 

δενὸς ἑτέρου ἐπιμαρτυροῦντος ἱστορικοῦ. 

θ5. Ταῦτα τοῦ Οὐλπιανοῦ εἰπόντος ἐπιμαρτυρῶν ὃ 

᾿ αρήνσιος χαὶ συγχατατιϑέμενος τῷ λόγῳ ἔφη τὸν Ϊ7|ά- 
-" π- ΄ , ΕῚ λ « ΄ 3 

ριον τῶν ζώων τούτων δορὰς εἰς τὴν Ῥώμην ᾿ἀναπεπομ- 

φέναι, ἃς μηδένα εἰκάσαι δεδυνῆσθαι τίνος εἰσὶ, διὰ τὸ 

παράδοξον τῆς ὄψεως" ἀνατεϑεῖσθαί τε τὰς δορὰς ταύ- 

τας ἐν τῷ τοῦ Ἡρακλέους. ἱερῷ, ἐν ᾧ οἱ τοὺς ϑριάμβους 

χατάγοντες στρατηγοὶ ἑστιῶσι τοὺς τ “χαϑάπερ πολ- 

222 λοὺ τῶν ἡμεδαπῶν ποιηταὶ καὶ συγγραφεῖς εἰρήχασιν. ὑμεῖς 
2 3 ᾿ , πὴ μά «ς 

οὖν, ὦ γραμματικοὶ, χατὰ τὸν Βαβυλώνιον ᾿ Ηρόδικον, 
μηδὲν τῶν τοιούτων ἱστοροῦντες 

(βε Τὰ 2 Ἔτη, ΄ Τ Ἴ 2 2 ᾿’ -Ὁ- 9 λ, [2 

εὐγετ΄, “«ριστάρχειοι, ἐπ΄ εὑρέα νῶτα ϑαλάσσης 

νεκρῶν τε Β. Τιορορϑέυγ καὶ γεχρῶν. γεννηϑέντων Ῥ. τῶν ἐπι- 

χωρίων τὴν) τὴν τῶν ἐπιχωρίων τὴν Β. αὐτὸ ἱππεῖς τινὲς νομάδες 
9. Ὁ. 

221 6. οὐκ ἔτι] οὐκ ἔστι ΒΡ, 1π Ὁ ροβὲ Αἴδοπαοὶ υϑῦθα ᾿π θγο- 
ὙΠ8 οοπένδοία, ὅτι τὰ περὶ τῶν ὀπισϑονόμων βοῶν ἱστορούμενα οὐκ 

ἀληϑῆ, 5θαᾳυϊέαν τί δὲ περὶ τούτων ἱστέρηταν ζήτει εἰς τὸ περὲ ζώων 
ἐδιότητος Αἰἰλιανοῦ (ΧΥῚ, 33.) βόες Β. ϑοιιθεθαΐαι βοῦς. 

221 ἔ. ἀνατεϑεισθαί τε Α. ἀνατεθεσθον δὲ ὈΥΤ.. ποιηταὶ] 

ποιηταῖς Ἐ. 

222 ἃ. τῶν τοιούτων] τῶν τοιοῦτον Β. Ἡξοτοᾶϊοιῖ ΘΡΊ στ αμη8 

π᾿ Απέβοϊορ. Ῥαϊαΐ, στϑοθρίπην το! 1}. ἡ. 700. ν᾽. 1. ἐχ Ηο- 

ΟΡ 
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“Ελλάδα, τῆς ξουϑι δ δειλότερον. κεμάδος, 
γωνιοβόμβυκες, μονοσύλλαβοι, οἷσι μέμηλε 

τὸ σφὶν καὶ σφῶιν καὶ τὸ μὶν ἠδὲ τὸ γίν. 
τοῦϑ᾽ ὑμῖν εἴη δυσπέμφελον" ᾿Ηροδίκῳ δὲ 

᾿“Ελλὰς ἀεὶ μίμνοι καὶ ϑεύόπαὶς Βαβυλών. 
κατὰ γὰρ τὸν κωμῳδιοποιὸν ᾿ναξανδρίδην 

ἩΗδονὴν ἔχει, 
ὅταν τις εὕρῃ καινὸν ἐνθύμημα τι; 
δηλοῦν ἅπασιν" οἱ δ᾽ ἑαυτοῖσιν σοφοὶ 
πρῶτον μὲν οὐκ ἔχουσι τῆς τέχνης χριτήν" 
εἶτα φϑονοῖνται. χ χρὴ γὰρ εἰς ὄχλον φέρειν 
ἅπανϑ'᾽ σ᾽ ἂν τις χαινότητ᾽ ἔχειν δοκῇ. 

ἐπὶ τούτοις τοῖς λόγοις ΕΟ ἐὐνύγεεῷ οἱ πολλοὺ: λεληϑό- 
τως διέλυσαν τὴν συνουσίαν. , ᾿ 

ἹὩ61Ὸ Δαοία5 ΠΙαά. β, 109. ϑαλάσσης ΒΡ. Βουθο αίαν ϑαλάττης. 
Υ. 4. καὶ σφῶιν] χαὶ τὸ σφῷν Ῥίογδοι. δὰ ΜΟοοτπ Ρ. 840. 

Υ. ὕ. δυοσπέμφελον ΑΒΏΡΘ. δυσπέμφελοι ΨΙ,. δυσπέῤφελοι, "50 61- 
Βοιρίο ἃ ΡΗτα, δυσπέμφελον, γημουδιϑιοὶν Δ. χωμῳδοποιὸν 
ΡΥΙ,. κωμικὸν (, 

222 νυ. δ᾽ ἑαυτοῖσιν ῬΟΓΒΟΠ 8. δὲ αὐτοῖσιν Ρ, δ᾽ αὐτοῖσι ΑΒΟ. δέ 
γ αὐτοῖσι ὙΠ. ὅσ᾽ ἄν ΡΙ,. ὅτ᾽ ὅσ᾽ ἀν Υ͂. ' 



ς 
᾿ 

Ὑ ᾿Ηπειδὴ ἀπαιτεῖς συνεχῶς ἀπαντῶν, ἑταῖρε “Τιμόκρατες; 
τὰ παρὰ τοῖς δειπνοσοφισταῖς λεγόμενα, καινά τίνα νομί-- 
ξων ἡμᾶς εὑρίσκειν, ὑπομνήσομέν. σε τὰ παρ΄. “Αντιφάνγει 
λεγόμενα ἐν Ποιήσει τόνδε τὸν τρόπον 

Μαχαριόν ἐστιν ἡ τραγῳδία 
ποίημα, χατὰ πάντ᾽" εἴ 75 πρῶτον οἱ λόγοι 
ὑπὸ τῶν ϑεατῶν εἰσιν ἐγνωρισμένοι, ΩΝ 

᾿ πρὶν χαὶ τίν᾽ εἰπεῖν" ὡς ὑπομνῆσαι μόνον 
» 5. δεῖ τὸν ποιητήν. Οἰδίπουν γὰρ ἂν μόνον 

φῶ, τἄλλα πάντ᾽ ἴσασιν' ὃ πατὴρ «άϊος, 
μήτηρ Ἰοχάστη, ϑυγατέρες, παῖδες τίνες. 

τί πείσεϑ' οὗτος, τί πε ἑποίηκχεν. ἂν πάλιν 
εἴπῃ τις “ἡλχμέωνω, καὶ τὰ παιδία 

10 πάντ᾽ εὐθὺς 9 εἴρηχ᾽ » ὅτι μανεὶς ἀπέχτονε 
τὴν μητέρ᾽ ̓ ἀγανακτῶν δ᾽ ᾿ἄδραστος εὐθέως 

ἥξει, πάλιν τ᾽ ἄπεισι. 

ἔπειϑ'᾽; Ὁταν μηδὲν δυνωντ εἰπεῖν ἔτι, 

ο χομιδῇ δ᾽ ἀπε ἑειρήχωσιν ἐν τοῖς δράμασιν, 

15 αἱρούσιν᾽ ὥσπερ δάλτυλον τὴν μηχανὴν, 

222 "Ὁ. Ὑ. 5. γὰρ φῶ τὼ δ᾽ ἄλλα ΝΒΟ. γὰρ. ἄν γε φῶ τὰ δ᾽ ἀλλα 
ΜΠ. γὰρ ἄν φῶ τὰ δ᾽ ἄλλα Ῥι Ἰὲρο ἁαάτϊα! μόνον. ν. 9. εἴπῃ} 

εἴποι Β. ᾿λκμέωνα] δου θοθαΐαν ᾿“λχμαίωνα. τὰ παιδία πάντ᾽ 

εὐϑὺς] τὰ πάντα εὐθὺς παιδία Β. Ψ. 10, εἴρηχ] Πῖρεὶ εἴρηκεν. 
ΨΟ 11. μητέρ᾽ --- δ᾽] μητέρα --- δὲ Β. ἀγανακτῶν --- ἅπο- 

χρώντως ἔχεν Ὅτι. Ὁ. Ψ. 12.,, Τεγβιιβ 12. 688 ᾿ῳρογληθίον ἥξευ πά- 
λιν τί πείσεϑ᾽ ὅταν μηϑὲν δύνωντ᾽ εἰπεῖν ἔτι. ἄμθ πθηιρ6 ὅπ πγυμηι 6011- 
)Παιὲ, 864 φιρογιι ῬΑΙΟΣ γι. οἴϊαπι ηιθηϊδγαπας εαϊδοπέ ἐμιρογ δοίη. 816 

ἡϊαο; ἥξει πάλιν τ᾽ ἄπειοι'..«....} ἔπειϑ᾽ ὅταν μηδὲν δύνωντ᾽ εἰπεῖν 

ἔτι.“ ὉΔΒδ θΟΠι5. ἥξεν. πάλιν ταπεισιϑ᾽ ὅταν Ἀ. ἥξει πάλιν τ᾽ ἄπειοιϑ᾽ 

ὅταν Β. ἥξει τέ πε. ὅταν Κ΄. ἥξει πάλιν τί πείοεϑ' ὅταν ΡΙ, οὐ θ ον 

Δορίδηιιϑ. Ὑ. 13. μηδὲν δοιν οἰ σι, οαἀϊίϊο. μηϑὲν ΡΥΊ,. 
222 ὁ. Ψ. 14. ἀπειρήκωσιν 1 ̓μοξοραίαν ἀπειρήκασιν. ἀπειρηχό- 

σιν ΔΒΡ, 
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καὶ τοῖς ϑεωμένοισιν ἀποχρώντως ἔχει. 
δ 8 ἡμῖν δὲ ταῦτ᾽ οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ πάντα δεῖ 

εὑρεῖν, ὀνόματα, καινὰ, τὰ διῳχημένα 
πρότερον, τὰ γνὺν παρόντα, τὴν χαταστροφὴν, 

420 τὴν εἰσβολήν. ἂν ἕν τι τούτων παραλίπῃ 
“Χρέμης τις, ἢ Φείδων τις, ἐχσυρίττεται" 
Πηλεῖ δὲ ταῦτ᾽ ἔξεστι. χαὺ “Τεύκρῳ ποιεῖν. 

4ΐφιλος δ᾽ ἐν ᾿“ἐλενηφοροῦσιν 

Ὦ τόνδ᾽ ἐποπτεύουσα καὶ: χεκτημένης 
Βραυρῶνος ἱροῦ ϑεοφιλέστατον. τόπον, 
“Ζητοὺς Διός τὲ τοξύδαμνε παρϑένε,, 

ὡς οἱ τραγῳδοί φασιν, οἷς ἐξουσία ἣν 
ἔστιν λέγειν ἅπαντα χαὶ ποιεῖν μόνοις. 

2. «Τιμοκλῆς δ᾽ ὁ κωμῳδιοποιὸς χατὰ 'πολλὰ ; χρησίμην 
εἶναι λέγων τῷ βίῳ τὴν τραγῳδίαν φησὶν. ἐν “Δωνυσια- 
ξούσαις 

Ὦ τῶν, ἄκουσον ἤν τί σοι μέλλω λέγει». 
ἄνϑρωπός ἐστι ζῶον ἐπίπονον φύσει 

χαὶ πολλὰ λυπήρ᾽ ὁ βίος ἐν ἑαυτῷ φέρει. 
παραψυχὰς οὖν φροντίδων ἀνεύρετο 

δ ταύτας" ὃ γὰρ νοῦς τῶν ἰδίων. λήϑην λαβὼν, 

πρὸς ἀλλοτρίῳ τὲ ψυχαγωγηϑεὶς πάϑει.. 
μεϑ' ἡδονῆς ἀπῆλϑε παιδευϑεὶς ἅμα. 

τοὺς γὰρ τραγῳδοὺς πρῶτον, εἰ βούλει ̓ σχόπει,. 

223 ἃ. ', 18. χαινὰ τὰ Οαϑαυθοπιϑ. καινὰ χἄπειτα τὰ ΡΥ͂Ι,. 

Υ. 20. εἰοβολὴν Β. ἐσβολὴν ῬΥΨΤ,. ἕν: τιῇ ἔτι ΒΡ. παραλίπῃ} 
παραλείπῃ ΑΒ. Ὗ. 21. Φείδων] φίδων ΑΒ, ἐχσύρεται Ρ. 

᾿Ἐλενηφοροῦσιν ΟΑΒΔΌΡ ΟΠ 5. ἐλαιωνηφοροῦοιν Δ. ἔ λαιωνηφοροῦσι Β.. 

ἐλ ΤΌ έΝΝυν οοὔοχ ΗἩμΡαϊάϊηυ5. ἐλεωνηφοροῦσιν ΡΥΙ,. γ. 1. 

ἐποπτεύουνα] ὑποπτεύίουσα Β. Ὑ. 2. Δραυρῶνος] βραύσωνος Ῥ. 

ἱροῦ] δον" θδέιιν ἱεροῦ. Ὁ . 

223 Β. Τιμοκλὴς δ᾽ δ᾽ οι. ΒΡ. ᾽ κωμωδιοποιὸς Ἀ. κωμῳδὸ-"- 
ποιὸς ῬΨΊ,, ΤΙπιοο 5 Ἰοθαπι ἀξέυ!ε ϑέοθαριιβ ΕἸΟ. ΟΧΧΙΨ,, 19: 

γ0]. Π|. ἡ. 4905. ΟῚ. τῶν] ϑουθοθαΐξαν τὰν. μέλλω] Ἀδοΐα 

δεΟΡάθιι5 δοκῶ. Υ. 3. λυπηρὰ ὃ ΑΒΟΡ. " ν΄. 4. ἀνεύρετο) 
Τιθ γι ἀνεύρατο. 

228 ο, Υ ὅ. γὰρ νοῦς ὁπ). Ὁ οαπὶ Ἰδοιιηᾶ, Ν. 0. ἀλλο- 
τρίων Β. 
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ὡς ὠφελοῦσι πάντας. ὁ “μὲν ὧν γὰρ πένης 
10 πτωχότερον αὑτοῦ καταμαθὼν τὸν “Τήλεφον 

γενόμενον ἤδη τὴν πενίων ῥᾷον φέρει" 
Ὁ ὃ γοσῶν δὲ μανικῶς ᾿Δλχμέων᾽ ἐσχέψατο" 

ὀφϑαλμιᾷ τις, εἰσὶ Φινεῖδαι τυφλοί. 

ἀ τέϑνηχέ τῳ “παῖς, ἡ Νιόβη, χεκούφίιχε, 
16 χωλός τί ἐστι, τὸν Φιλοχτήτην᾽ δρᾷ. 

γέρων τις ἀτυχεῖ, κατέμαϑεν τὸν Οἰγέα. 
ἅπαντα γὰρ τὰ μείζον᾽ ἢ πέπονϑέ τις 
ἀτυχήματ᾽ ἄλλοις γεγονότ᾽ ἐννοούμενος 
τὰς αὐτὸς αὑτοῦ συμφορὰς ὁᾷον φέρει. 

3. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ὦ Τιμόκρατες, ἀποδίδομέν σοι τὰ 
τῶν ὀειπνοδοριστῶν λείψανα, χαὶ οὐ δίδομεν, ὡς ὃ Κο- 

ϑωχίδης φησὶ ῥήτωρ Δημοσθένην χλευάζων, ὃς Φιλία- 
ε που ᾿Αϑηναίοις ““λόννησον᾽ διδόντος συνεβούλευε μὴ λαμ- 
βάνειν εἰ δίδωσιν, ἀλλὰ μὴ ἀποδίδωσιν. ὅπερ Ἀντιφάνης 
ἐν ΙΝεοττίδι, παιδιὰν ϑέμενος ἐρέσχηλεΐ τόνδε τὸν τρόπον 

Ὅ δεσπότης δὲ πάντα τὰ παρὰ; τοῦ πατρὸς 
ἀπέλαβεν, ὥσπερ ἔλαβεν. Β. ἠγάπησεν ἂν 

τὸ ῥῆμα τοῦτο παραλαβὼν. κα γνρο οΣ 
"ἄμεξις δ᾽ ἐν “Στρατιώτῃ , 

ἣ 

Υ. ὃ. ὃ Ἢ" ὧν γὰρ ΑΒΌ, ὅ μὲν γὰρ ὧν ῬΨΙ,. ὧν μὲν γὰρ ϑιίο- 
Βᾶοιι8. Υ. 10. αὑτοῦ ΟΥ̓́. αὐτοῦ ΑΡ. οὖ Υ, 11. ἤδη] 
οὕτω ϑίοθδοιιβ. ν, 12. δὲ μανικῶς) τὸ μανικὸν δίοθαριυβ. 

᾿Δλκμέων ἘΠπιβΙοἴα5 δὰ Ἐπτίρ, Βαροι. 337. ρ. 58. Βοιδοθαΐαν ᾽4λι- 
'“μαίων ᾿ Υ. 13. εἰσὶ φινεῖδαι τυφλαί. (ἑυφλός ΒΥ) ΑΒΟΙ,, ορϊεοπιο 
ἨΟΕ5ΟΠ6Ι: δὲ οοάϊοθ58. Βοπῖδπαϑ. δὲ Ημυνα]άΐηι5. ἐσὲ ἱφενίδαι τυφλοὶ 
ΡῬ. οὔσι φινίδε τυφλόν Ψ΄, αιιᾶπι Βογ!ρέιγαμι 6Χχ υϑέθιθιι8. πῃθπυθ δ ἢ 5 
τῃθπιογαί ΑΒΔ Ό ΟΠ 8, ᾿ 

.223.4. Υι 18. ἄλλοις 78 τ ἐνγοούμενος Ῥ . Υ, 19. αὑτοῦ ΥἹ,. 
αὐτοῦ ΟΡ,  ἅξον φέρει] ἧττον στένει δίοθαρυΒβ. «φησὶ φασὶ Β. 

Αοβομ πίβ. Ἰθοιβ. εϑέ ο. Οεθβϑίρῃοπέ, ρ. 6, 28. Ηδι. (475. Β.), θε- 
πιοβεμιδ πῖβ ἀθ Ἠαϊοπποβο Ρ. 77. 78. ἢ ἁλόννησον ῬΎΝ. ἁλόνη- 
σον ΔΑ, 

222 6. ΓΜεοττίδι] δον! οθαΐαν Νεόττιδι. ἐρεσχηλε ΔΡ, ἐρεσχε- 
λε ΟΥ̓́Τ... Οοπῖ, Ὧ4 ΧΥ. Ρ. 08ὃ ἢ πάντα τὰ] τὰ Ὅπι. 
ἀπέλαβεν, -- ϑημβρυϑενης δέξα!ς ΡΙαΐαγοὰ5 ἰὶ νἱέα Πδπιοϑέῃ. ς, 9. 
Ρ. 850". ἠγάπησεν ἀνῇ ἡγάπηδε γὰρ ῬΙαΐανο 5, ἠγάπησέ γ᾽ ἄν 
Βοθιᾶθαβ δᾶ Αὐἰβέυρῃ. Νὰ. 1382. ἴπ Ἀρρεπιδοθ Ρ- (80). 
ΑἸΟΧΙἀἴ5. γορβαβ οπὶ. (, 
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488 ἜΗΝ 
οἰ Ἵπόλαβε. 8. τοῦτο δ᾽ «ἐστὶ τί; . 

ΣΝ Ἀν δ Σ ἐν ῳ δ, παρ᾽ ὑμῶν, ἐγὼ. 

παιδάριον ἔλαβον ἀποφέρων ἥκω πάλιν. 
Β. πῶς; οὐκ ἀρέσκει σοι τρέφειν; «4. οὐκ ἔστι γὰρ 

Ξ ἡμέτερον. 8. οὐδ᾽ ,ἡμέτερον. «4. ἀλλ᾽ ἐδώκατε 
ὑμεῖς ἐμοὶ. τοῦτ᾽. Β. οὐ δεδώχαμεν. «4. τί δαί; 
Β. ἀπεδώκαμεν. Α. τὸ μὴ προσῆχον ἐμοὶ λαβεῖν; 

χαὶ ἐν ᾿Αδελφοῖς ἡ 

Ἐγὼ δέδωκα γὰρ τί ταύταις ἣ εἰπέ μοι. 
Β. οὔκ, ἀλλ᾽ ἀπέδωκας, ἐνέχυρον θηδρυ λαβών. 

224 'ἀναξίλας δ᾽ ἐν  υανδρίῳ 
“Καὶ τὰς παλαίστρας σοι μὰ τὴν γὴν δῆ. σύ γε 
δῷς, ἀλλ᾽ ἀπόδος. 8. καὶ “δὴ φέρουσ᾽ ἐξέρχομαι. 

“Τιμοχλὴς δ᾽ ἐν Ἥρωσιν 

Οὐκοῦν κελεύεις γῦν μὲ πάντα μᾶλλον ἢ 
τὰ προσόντα φράζειν. πάνυ γε δράσω τοῦτό σοι. 
8. καὶ πρῶτα μέν. σοι παύσεται Δημοσϑένης 
ὀργιζόμενος. “4. ὃ ποῖος; Β. ὃ ποῖος; ὁ βριαρὸς, 

ὁ τοὺς χαταπέλτας τάς τε λόγχας ἐσθίων, 

Ρ μισῶν λόγους ἄνϑρωπος, οὐδὲ πώποτε 
. ἀντίϑετον εἰπὼν οὐδὲν, ἀλλ᾽ ἼἌρη βλέπων. 

κατὰ τοὺς οὖν προειρημένους ποιητὰς χαὶ αὐτοὶ τὰ ἕπό- 
μενα τοῖς προειρημένοις ἀποδιδόντες, καὶ οὐ διδόντες τὰ 

ἀχόλουϑα π ὐδω, Ἢ 

Ψ..1. ἀπόλαβε Ἀ-: ἀπέλαβες ῬΥῚ,.. - τοῦτο δ᾽ ιδαοραίαν τουτὶ: δ΄, 

: πουτὺ τοῦτο δ᾽ Β. Μ,. 2. ᾿πάϊοανὶ Ἰδσαμᾶπι, ἘΠῚ 

“25 τὸν. 5. οὐδ᾽ ἡμέτερον] οὐδ᾽ ὑμέτερον ῬΡ. Ψ. 6. δαέ ΗοΥ- 
Δ ΠΠῚ15 ἀρὰ Εγβαν ἀΐξίυπι Ρ. 4394, δου οι αίιν δέ, ΜΝ. 7. ἀπε- 

δώχαμεν Οἀδαυθοπιι5. ἀποδεδώκαμεν ῬΨΠ..  Υ͂. 2. ἀπέδωκας Ο- 
᾿ ΒΘΌΡΟ 5, ̓ ἀποδέδωχας ΡΥΤ,. δήπου ΑΒΟΡ, πον Ψ1.. 

224 ἃ. Απαχῖϊαο γούδιιβ ὁπι. Ο. εὐανδρίᾳ Ῥ,. δουθεθδέαν 
ὐανδρείᾳ. παλαίστρας σοι] παλάϑας ἐμοὶ Οαβαυθοπι8. ΤΙ Ἴπιο- 

ΟἸ15.ν. 1. 2. οπι. 6. Υν. 1. κελεύεις νῦν μὲ τὰ πάντα ΑΒ. κελεύειν 
ψῦν μετὰ πάντων Ῥ. κέλευε νῦν τὰ πώντα Υ],. χελεύεις νῦν με πάντα 

ΕἸ πιβι εἰ δά Λοδᾶτη. ν.. 908, ν. 91. Ψ. 4. ὃ ποῖος; ὃ ποῖος; 
Μοϊιοκίαα ν. 24, Τὐρθιυϊ ὁποῖος 56π|8]. ὃ βριαρὸς] Ιμϑροθδέαν 
ὃ Ἰοιάρεως. ὃ οηι. Ῥ, . 

224". Ψ. 90. λόγους τ᾽ ΕἸπιρί εἴα. λέξομεν} λέγομεν Β. 
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4, ᾿Επεισῆλϑον οὖν ἡμῖν παῖδες πλῆϑος ὅσον. ἰχϑύων 
φέροντες ϑαλασοίων “λιμναίων τὸ ἐπὶ πινάχων ἀργυρῶν, 

ὥστε ϑαυμάσαι μετὰ τοῦ πλούτου καὶ τὴν πολυτέλειαν. 
μονονουχὶ γὰρ καὶ τὰς Νηρηίδας ὠψωνήχει. “καί τις τῶν 
παρασίτων καὶ. κολάχων ἔφη τὸν ἹΠοσειδῶ πέμπειν τῷ 

ἹΝεπτουνίῳ ἡμῶν ΤΌΣ ἰχϑῦς, οὐ διὰ τῶν ἐν τῇ Ῥώμῃ ἢ ἴσον 
ἴσῳ τὸν ἰχϑὺν πωλούντων, ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐξ ᾿Φντίου χε- 

χομίσϑαι, » ἑτέρους δ᾽ ἐκ Ταρρακίνων χαὶ τῶν καταντικρὺ 

ψήσων Ποντίων, ἄλλους δ᾽ ἐκ Πύργων" πόλις δ᾽ αὕτη 
Τυρρηνική. οἱ γὰρ ἐν τῇ Ῥώμῃ ἰχϑυοπῶλαι. οὐκ Ὁλίγον 
ἀποδέουσι τῶν χατὰ τὴν ᾿Δττιχήν ποτε κωμῳδηϑέντων" 

περὶ ὧν ᾿:Αντιφάνης μὲν ἐν ΝΝεανίσκοις φησὶν 
Ἐγὼ τέως μὲν φόμην τὰς ΤΙ Ὀργόνας 
εἶναί, τι λογοποίημα" πρὸς ἀγορὰν δ᾽ ὅταν 
ἔλϑω, πεπίστευκ᾽ " ἐμβλέπων γὰρ αὐτόϑι 
τοῖς ἰχϑυοπώλαις λίϑινος εὐθὺς γίγνομαι" 
ὥστ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἔστ᾽ ἀποστραφέντι μοι 
λαλεῖν πρὸς αὐτϑύς. ἂν ἴδω᾿ γὰρ ἡλίκον 

ἰχϑὺν ὕσοῦ τιμῶσι, πήγνυμαι σαφῶς... 
5. "ἄμφις δ᾽ ἐν Πλάν» 
Τρὸς τοὺς στρατηγοὺς ῥᾷόν ἐστι μυρίαις, 
μοίραις προσελϑόντ᾽ ἀξιωϑῆναι λόγου, 
λαβεῖν τ᾽ ἀπόχριίσιν ὧν ἂν ἐπερωτᾷ τις, ἢ 

- 

πρὸς τοὺς χαταράτους ἰχϑυοπώλας ἐν ἀγορᾷ. 
4 

σι 

ὥστε ϑαυμάσαι Β. ὡς θαυμάσαι Ὑ1.. ὡς θαυμάσαι μὲ Ῥ, τὰς )γή- 

ρηΐδας) Ἐπιδέαίῃ!αϑ Ρ.. 867, 59. ὠψωνήπεν ἐχ Ἐπδέδίμῖο ἀδαϊ 
Ρ- 1131, 27. Βοιθεθαίαν ὀψωνήπει. ᾿ 

224 ς, νεπτουνίῳ ῬΥ͂Γ,. γιττουνίῳ ΑΒ. ν Ο Βαδς οπιδϑᾶ. 
ἴσῳ τὸν ἐχϑὺν»] ἤσω τῶν τῶν ἐχϑὺῦν (810) Β. ἔσω τῶν τὸν ἰχϑῦν Ῥ. 

ταρρακίνων. Ῥὶ ταρρακείνων Ἀ. ταραχείνων Β. ταρακίνων ὙΠ, Ταρραπι: 

γνὼν Ἀφβνρολεῖι, ν.1. φόμην Θτοείαβ ἐπ ΕΧοοΡρεϊβ Ρ. 619, ΤΑΡΙ 
ᾧμην. τὰς Γοργόνας] τάς . - γοργόνας. Ῥ᾿ 

224 ἃ. . 3. πεπίστευκ " ἐμβλέπων γὰρ αὐτάϑι τοῖς Ῥογβοπιβ μὴ 
Τοῦριϊ Ἐπιοπά, νο]. ΤΥ]. Ρ. 501. Ἰμερεθαΐυν πεπίατευκ᾽ εὐθύς" ἐμ- 
βλέπων γὰρ αὐτοῖς (γὰρ τοῖς (). γ᾿. 4. δου οθαΐξι γίνομαε. 
Υ. ὃ. ἀποστρέφοντί μοι Β6, Υ. 6. λαλεῖν] λαβεῖν Ῥο ἄν] 
δου  αΐαν ἐὰν. ΑΠΡΗΙ 15 ν, ὃ. ὧν ὧν Ῥοιδβοόπιβ πὶ ΜΠΒΟΘΙ]Δῃς 

Ρ- 297. ΑΡεγαξ ὧν. 
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85 ος. ἂν. ἐπερωτήσῃ τις» ἢ λαβών «τι τῶν 

παρακειμένων ἔκυψεν ὥσπερ Τήλεφος. 
πρῶτον σιωπῇ '“- καὶ “δικαίως. τοῦτό γε" 

ἅπαντες ἀνδροφόνοι γάρ εἰσιν. ἑνὰ λόγῳ -- 
ὡσεὶ δὲ προσέχων οὐδὲν οὐδ΄. ἀχηχοὼς 

10 ἔχρουσε πόλυπόν τιν" ὁ. δ᾽ ἐπρήσϑη,. χοὺ ΕΝ 

ὅλα ῥήματ᾽ " ἀλλὰ συλλαβὴν ἀφελὼν, τάρων 

βολῶν γένοιτ᾽ ἄν" ἡ δὲ κέστρα χτὼ -βολῶν. -. 
τοιαῦτ᾽ ἀκοῦσαι δεῖ τὸν ἐδηρκοψ τι. 

τ" Ἅλεξις ᾿Αἰπεγλαυχωμένῳ 

Τοὺς μὲν στρατηγοὺς. τὰς ὀφρῦς. ἐπὰν ἫΝ 

ἀνεσπακότας, δεινὸν. μὲν ἡγοῦμαι. ποιεῖν, 
οὐ πάνυ τι ϑαυμάξω δὲς προτετιμημένους. 

ὑπὸ τῆς πόλεως μεῖζόν τι τῶν ἄλλων φρονεῖν. Ἔ 

5 τοὺς δ᾽ ἰχϑυοπώλας τοὺς χάχίστ᾽ ἀπολουμένους 

ἐπὰν ἴδω κάτω βλέποντας, τὰς. δ᾽ ὀφρῦς 
ἔχοντας ἐπάνω. τῆς κορυφῆς, ἀποπνίγομαι. 

ἐὰν δ᾽ ἐρωτήσῃς, πόσου «τοὺς. κεστρέας. 

πωλεῖς δύ᾽ ὄντας; δέκ᾽ ὀβολῶν, φησίν. ---- βαρύ" 

ΨΣΝΑ οεν ι 

224 6. Υ. 5. οὕς ἂν ΨΤ,. δὺς ἐὰν ΔΒΡ. : ἢ ὍπῬ. . ΡΝ. 8. 

εἰσιν ἑνὶ ῬΙω. εἰσιν ἐν ἑἕνδ Ὑο τ Ψ, 9. δὲ προσέχων] προσέχων δ᾽ 

ΑΒΡ. προσέχων ὅδ᾽ Ψ. προσέχων" ὅ δ᾽ 1. τε προσέχων ΜεοϊποΙκῖιι5. 84 
Νεπαπάν. Ρ. 180. Υ. 10. πόλυπον ῬΠ.. πώλυπον ΑΥ̓͂. πόλυπον 

δἶνε πολύπουν ΔΙΗΡ 5. αἰχίϑδε υἱάθέιν. φρηένα νυθέθγατα Αἰζεϊοογιιμι 
σοηϑιιοέμθάϊπ πη). τι») τινα Ῥ. ἐπρήοσϑη) ἐπρίσϑη. Μέεϊποκιυβ 

δὰ Μοπδμπᾶγ. Ρ. 278. χοὺ λαλῶν Οαϑαυθομιβ.. καί τοῦ, λαβὼν 

Ῥ, χαὶ τ᾽ οὐ λαβὼν Ὑ],. καὶ τούτου λαβὼν Β., Ψ. 12. ὅλα 6α- 
βαυθοηι5. ὅλα τὰ ΑΒΡΨΊ,: : ῥήματ᾽ ῥήματα, ΑΒΡ. Σκἀφελὼν] 
ἀφαρῶν Β. τάρων ὙΠ. τεττάρων ΑΒ. δ΄ Β. ν. 12: βοῦν 
γένοιτ᾽ ϑομννοῖριι. ὀβολῶν γένοιτ᾽ ΡΥ 1... ΠΠΠ χέοτρα ΒΡ, χέοτο᾽ ΝΊ.. 

κτὼ βολῶν ΜΟΙ πο ταϑ δα ἬΝ ες Ῥ: 180. ὀχτὼ ῬΌΝΩΥ Α. 

ὀχτὼ ὀβολῶν Ρ, ὀκτ᾽ ἐαρ ὙΠ" 

224 {ῸῸ Ψ. 2. ποιεί» 7 ποξίν ΘΡ. ἷ ἐν. ὃ. ϑαυμάζω --- φρονεῖν 
οι. σ΄ Ψ. 4. μεῖζόν σὺν αἰ ]ἃ. ϑῖν. οτἴε, 1, Ρ. 71. μείζω 
τῶν ΑΒΡΥ. μείζω τι τῶν. ἔ,. γ. 8. ἐὰν δ᾽ .Β. Ἰιοροθαίαν ἐάν τ΄. 

ἐρωτήσῃς Ος ἐρωτήσας. ΒΡΨ,, ἐρωτήσεις .. Ἐογέαθθθ. ἐρωτήσω 

ΒΟΥΙρΡ 510. ὶ ἷ , 

' 
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55 10 ὀχτὼ λάβοις ἄν; --- εἴπερ. ̓ὠνεῖ τὸν. ἕτερον" ΠΕΡ 

γλνμὴ τᾶν λαβὲ καὶ μὴ ̓παῖξε. --- τυσοῦδί: παράτρεχε. -- 
ταῦτ᾽ οὐχὲ πικρότερ ἐστὶν. αὐτῆς τῆς χολῆς; " 

0. Δίφιλος Πολυπράγμονε"" 
λιμὴν ἐγὼ τοὺς ἰἐχϑυοπώλας τὸ πρύτερον Ὶ 
εἶναι πονηροὺς τοὺς ᾿ϑήνησιν' μόνους... : , 

τόδε δ᾽, ὡς ἔοιχδ, τὸ γένος ὥσστερ ϑηρίον" Ὁ 
ἐπίβουλόν ἐστι τῇ φύσει χαὶ παντὰχοῦ. ᾿ 

5 ἐνταῦϑα γοῦν ἔστιν τις ὑπερηχοντιχὼς, 

χόμην τρέφων μὲν πρῶτον ἱερὰν᾽ τοῦ ϑεοῦ;.... 
" ὡς φησίν" οὐ διὰ τοῦτο ἢ : ἀλλ᾽ ἐστιγμένος. 

πρὸ τοῦ μετώπου παραπέτασμ᾽ "αὐτὴν ἔχει. 
"οὗτος ἀποϊρίνετ᾽ ν᾽ ἂν ἐρωτήσῃς πόσου 

10 ὁ λάβραξ; δέκ᾽ ὀβολῶν" οὐχὶ προσϑεὶς ὁποδὰπῶν. 
ἔπειτ᾽ ἐὰν ταργύριον. αὐτῷ καταβάλῃς: ; 

ἐπράξατ᾽ «Αἰγιναῖον" ρ5δ᾽ αὐτὸν δέῃ" , 

χέρματ᾽ ἀποδοῦναι; προσαπέδωχεν ᾿“ττικάν 
κατ᾽ ἀμφότερα “δὲ τὴν καταλλαγὴν ἔχει. 

ς Ξέναρχος Πορφύῤᾷᾳ' 

Οἱ μὲν ποιηταὶ (φησὶ) λῆρός εἰσιν" οὐδὲ ἕν᾿ 
καινὸν γὰρ. εὑρίσκουσιν». ἀλλὰ μξεδιύξρει 
ἕχαστος αὐτῶν ταὔτ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω. 
τῶν δ᾽ ἰχϑυοπωλῶν φιλοσοφώτερον γένος 

5. οὐχ ἔστιν οὐδὲν οὐδὲ μᾶλλον ἀνόσιον. 
ἐπεὶ γὰρ αὐτοῖς οὐκ ἔτ᾽ ἔστ ἐξουσία 

»Ὲ 

220 ἃ. Υ. 10. ὠνὲῦ ΑΟ. ὠνῇ ΡΥ͂Ι,. ΨΟ 171. τῶν] δουιθοθαίατν 
τὰν. 6Ἐ΄᾽ τοσουδὲ ὨοΟΡταθιβ δα Ατἰβίορῃ. Ρ]αί, 361. Ρ. 44: τοὺς οὐ 
δεῖ ῬΎΥ͂ΤΙ,. τοῦ σοι δεῖ Ο. τόσου δεῖ (οταῦϑ. Ζ]ίφιλος οπι. Β. 

Υ. 3. τόδε δ᾽ δομννεῖση. τὸ δ᾽ Ὅτ - ϑηρίον] ϑηρίων: ἈΝ ἀκεἢ ο]4. 
δ1ν. οὐἵέ, 11. ἡ. 91. ὅ ᾿ Ἰὰ Τά, 

220 ". Υ. 9. ἀποϊρίνεν ἀπεχρίνετ᾽" Β. 60 ἂν ἐρωτήσῃς] ἄνερωξ 

τήσῃς Β. Ψ. 10. προσϑεὶς ὁποδαπῶν" ϑοιννοῖρἢ, προσϑήοοι ποδα- 

πῶν ἈΡ. προσϑείς σοι (προοϑείοσσοι Νὴ ποταπῶν ἀὐδαμὴν Β) ΒΟΨΠ:: 
ΟῚ. ἐπέιτ᾽ ἐὰν Ῥονβοθ 5. Δάν. Ρ: 00. ἔπειτ᾽ ὧν ΑΒΟΡ, ἔπειτά 

γ᾽ ἄν Ι,. γ᾽. 12. ἐπραξάται γινεὸν Ἐς ἄν δ᾽ --- ἔχει ὉΠ. ς. 
Υ. 18. ᾿“ττικά] Ειδξϑδᾶταν ᾿Αττιχάς. ᾿ ῖ 

22Ὁ ο. Ψ. 1. οὗ μὲν ποιηταὶ ΔΒ. οἱ ποιηταὶ Ὁ. οἱ δὲ ποιηταὶ ΡΥ, 

οὐδὲ ἕν ῬΙ,. οὐδὲν ἕν Κ΄. νο 3. ταὔτ᾽ δου οθαξαν ταῦτ᾽, 
ταυτὰ Β. ν. 0. ἔστ᾽ ὁπι. Β. π᾿ πιαῦρίπο παῦες Ρ. 
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δαίνειν, ἀπείρηται δὲ τοῦτο τῷ νόμῳ, ὶ : 
εἷς τις ϑεοῖσιν ἐχϑρὸς. ἄνϑρωπος πάνυ δ 

ξηραινομένοῦς, ὡς εἶδε τοὺς ἰχϑῦς, μάχην 
10 ἐποίησ᾽ ἐν αὐτοῖς ἐξεπίτηδες εὖ πάνυ. 

ἦσαν δὲ πληγαὶ, καιρίαν δ᾽ εἰληφέναι 
δόξας καταπίπτει καὶ λιποψυχεῖν δοκῶν 

ἔχειτο μετὰ τῶν ἰχϑύων. βοᾷ δὲ τις, 
ὕδωρ ὕδωρ" ὃ δ᾽ εὐθὺς ἐξάρας πρόχουν᾿ 

15 τῶν ὁμοτέχνων τις τοῦ μὲν ἀχαρὴ παντελῶς 
κατέχεξε,, κατὰ τῶν ἰχϑύων δ᾽ ἁπαξάπαν. 
εἴποις γ᾽ ἂν αὐτοὺς ἀρτίως ἡλωχέναι. 

ἡ. Ὅτι δὲ χαὶ γεχροὺς πωλοῦσι τοὺς ἰχϑῦς καὶ. σεση- 

σότας ἐπισημαίνεται ὃ ̓ Αντιφάνης ἐν Μοιχοῖς διὰ τούτων 

Οὐκ ἔστιν οὐδὲν ϑηρίον τῶν ἰχϑύων ᾿ 
ἀτυχέστερον.. τῷ μὴ γὰρ ἀποχρῆν ἀποϑανεῖν 
αὐτοῖς ἁλοῦσιν, εἶτα κατεδηδεσμένοις 

εὐϑὺς. "ταφῆναι, παραδοϑέντες ἄϑλιοε Ἢ 

5 τοῖς ἰχϑυοπώλαις τοῖς χαχῶς ᾿ἀπολουμένοις 

σήπονϑ'᾽ » ἕωλοι κείμενοι δύ᾽ ἡμέρας. ἐν 
ἢ τρεῖς. μόλις δ᾽, ἐάν ποτ᾽ ιὠνητὴν τυφλὸν 

λάβωσ᾽, ὅδωκαν, τὠν χεχρῶν ἀναίρεσιν) ὌΠ ΎΝᾺΝ 

τούτῳ. χομίσας δ᾽ ἐξέθαλεν εἷς οἴκαδε, 

--νὉ---.-- γδιλδιυ 

Υ. 8. εἷς τις Ἡδι ΙΔ Ππι5 ἀρυᾶ Ἐνδινδείυπι Ῥ.- ΚΎϑ, εἴτ᾽ εἰς ἿᾺ, εἴ τις 

ΡΥΙ.. εἷς τις ϑεοῖοι» ϑεοῖς τις Ο. ν..9. ὡς εἶδε Ὁ. ὡς ἔδε ΒΡ 

δὲ οοᾶοχ Ἰξοπιδπιβ, ΔΘ 1]. εἰσεῦδε ὙΠ. 

2425 ἃ. Ν. 10. ἐποίησ᾽ ἐν δομινοίρῃ. Εϊδυὶ ἐροίμρενν ν. 19. 

ἔκειτο (ὥκειτο Β) μετὰ ΑΒΟΡ, ἔκειτο νεκρὸς οἷα μετὰ Ψ],. βοᾷ δέ 

τις ΑΒΟ. βοᾷ τις ΡΠ. Υ. 14. ὕδωρ ὕδωρ Ῥογδβοπιιβ ἱπ ΜΙΒ06]- 

1ᾷπ. Ρ. 237. ᾿ιορορθδίυν ὕδωρ. ἐξάρας Τὰ. ἐξαίρας Ἀ. ἐξαήρας Βν. 

ἐξάηρας Ῥ. ἐξαράξας Ο. Ψ. 1ὅ. ἀκαρῆ) ἀκαρεῖ Β.. ἀκαρεὶ Ὁ. 

Ὑ.. 16. τῶν ἐχϑύων δ᾽] Τρ οΡαΐαγ δὲ τῶν ἐχϑύων. ἁπαξάπαν. (ἃ- 

ΒδΌΒΟΙΙ5. [τ] ἅπαξ ἐπάνω. . 17. χ Ὁ. τ΄ ΡΥΠ. ἔπι- 

σημαίνεται) σημαίνεται ἘΣ 

220 6. Ν. 2. τῷ μὴ γὰρ ΕνΓαγάεα5 Ρ. 4θῦ. τῷ γὰρ μὴ ΥΙ, εἰ 

Ἐπι5ίδεμι5 Ρ. 1179, 38. τὸ γὰρ μὴ Ρ. Υ. 0, σήπονϑ'] οσήπον-- 

ται Β. γ. 7. δ᾽ ἐὰν Ῥογβοπιβ Λάνϑγβ, Ρ. 80, δ᾽ ἄν ΑΒΡ. δέ 

γ᾽ ἄν Ὑ1.. Υ. 8. λάβωσ᾽ δου θοθαίαν λώβωσιν. νεκρῶν} 

τυφλῶν νεκρῶν Ῥ ἀο!θίο τυφλῶν". Ψ. 9. χομιίοας δ᾽ ΑΒΟ. κομίσας 

ὃ δὲ Υ].. οἴχαδε] εὐθὺς οὔκαδε ΟαΒΔΆ]ΟΙ5. 
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10 τὴν πεῖραν ἐν τῇ ῥινὲ τῆς ὁδμῆς λαβών, 

ἐν δὲ Φιλοϑηβαίῳ φησὶν. 
Οὐ δεινόν ἐστι προσφάτους μὲν ἂν τύχῃ. 
πωλῶν τις ἰχϑῦς, συναγαγόντα τὰς ὀφρὺς 
τοῦτον σχυϑρωπάζοντά δ᾽ ἡμῖν προσλαλεῖν, 

ἐὰν σαπροὺς κομιδὴ δὲ, παίζειν καὶ γελᾶν; 
τοὐναντίον γὰρ πᾶν ἔδει τούτους ποιεῖν" 
τὸν μὲν γελᾶν, τὸν δ᾽ ἕτερον οἰμώζειν μαχρά. 

ὅτι δὲ καὶ παμπόλλου πιπράσχουσιν ᾿Δλεξις ἐν Πυ- 
λαίαις φησὶ. ͵ 

Νὴ τὴν ἀΔἀϑηνᾶν, ἀλλ᾽ ἐγὼ τεϑαύμακαι 

τοὺς ἰχϑυοπώλας πῶς ποτ᾽ οὐχὶ πλούσιοι 

ἅπαντές εἰσι, λαμβάνοντες βασιλικοὺς 
φόρους « κ- μονονουχὶ δεχατεύουσε γὰρ 
τὰς οὐσίας ἐν ταῖς πόλεσι χαϑήμενοι, 

ὅλας δ᾽ ἀφαιροῦνται καϑ᾽ ἑκάστην ἡμέραν. 
8. Καν τῷ “Ζέβητι δέ φησιν ὃ αὐτὸς ποιητὴς 
Οὺ γέγονε χρείττων νομοϑέτης τοῦ πλουσίου 
᾿Αριστονίχου. τίϑησι γὰρ νυνὶ νόμον, 
τῶν ἰχϑυοπωλῶν ὅστις ἂν πωλῶν τινὲ 
ἰχϑὺν ὑποτιμήσας ἀποδῶτ᾽ ἐλάττονος 

5. ἧς εἶπε τιμῆς, εἰς τὸ δεσμωτήριον 
εὐθὺς ἀπάγεσθαι τοῦτον, ἵνα δεδοιχότες 
τῆς ἀξίας ἀγαπῶσιν, ἢ τῆς ἑσπέρας 
σαπροὺς ἅπαντας ἀποφέρωσιν οἴκαδε. 
χαἀνταῦϑα καὶ γραὺς καὶ γέρων χαὶ παιδίον. 

10 πεμιφϑεὶς ἅπαντες ἀγοράσουσι κατὰ τρόπον. 
᾿χαὶ προελϑὼν δέ φησιν 

ος 220 ἢ. Ψ. 2. συναγαγόντα ατοξίιπ ἴῃ ἘΧοσΡΡρΕ5 Ρ. 631. σύνάγοντα 
ΡΥΙ,. Ψ. 4. κομιδὴ δὲ δομνυνοῖρῃ, 1 οροθαίυν δὲ κομιδῆ. 
Υ. 6. μακρά] μακράν Ὁ. 

220 ἃ. Υ. 3. Ιηἀϊοανὶ Ἰἀοα 81]. ὃ αὐτὸς ποιητὴς οπὶ. Ὁ. 
ΟΜ, 2. Ροβὲ "“ριοτονίχου Αἰπδηδοαθ ᾳιαράδπι Οπιῖβῖβδθ υἱἀδέμτγ, 
Υ. 8. ἀν] δ᾽ ἂν Β. πωλῶν τινὶ ῬογΒοπιβ Αἀγριβασ, Ρ. 90. πω- 
λῶν τὸν ΑΒΦΡ. πωλῶν γε τὸν ΨΙ,. 

220 ". Υ. 4. ἐπιτιμήσας (οτδ 5. Ψ΄. 7. ἢ τῆς ἑσπέρας] εἴτ᾽ 
εἰς (Βἶνθ ἐς) ἑοπέραν Ὁ. ΨΥ. 8. ἅπαντας ατοέϊα5 ἴῃ ΕΧΟΟΓΡεΐ5. ἢ. 
575. ΠΌΓΙῚ ἅπαντες. Ψ. 10. πεμιφϑεὶς ΑΒΟΡ εἐ Οαβαυθοπίδηϊ. 

πεμφεὶς Ὑ,. πεμφεῖς 4511 Τι- ἀγοράσωσι 6. 
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Οὐ γέγονε μετὰ :Ξόλωνα κρείττων. οὐδὲ εἷς “᾿ 
᾿Αριστονίχου γνομοϑέτης" τά- τ΄ ἀλλὰ γὰρ 

ς γενομοϑέτηνε πολλὰ. καὶ παντοῖα, δὴ πόσο Ὁ 
γυνί τὲ καινὸν εἰσ(ξέρει νόμον τινὰ 

5. χρυσοῦν, τὸ μὴ πωλεῖν χαϑημένους ἔτι 
τοὺς ἰχϑυοπώλας,. διὰ. τέλους: δὲν. ἑστηκότας" 

εἶτ᾽ εἰς “νέωτά φησι γράψειν. πρεμαμένους " 
καὶ ϑᾶΐτον ̓ ἀποπέμψουσι τοὺς ὠνουμένους 
ἀπὸ μηχανὴς πωλοῦντες ὥσπερ. οἱ. ϑεοί. 

9. ᾿ξμφανίζει δ᾽ αὐτῶν χαὶ τὸ σχαιὸν ἔτε δὲ μισάν- 
ϑρωπον ᾿Αντιιάνης ἐν Μισοπονήρῳ πρὸς τοὺς ἐν τῷ βίῳ. 

ἃ χακχκίστους τὴν συγκρισιν αὐτῶν ποιούμενος διὰ τούτων 
Εἶτ᾿ οὐ σοφοὶ δῆτ᾽ εἰσὶν οἱ ΠΣκύϑαι σφόδρα; 

οἱ γενομένοισιν εὐθέως τοῖς παιδίοις 

διδόασιν ἵππων. χαὶ. βοῶν πίνειν γάλα, 
οὐχὶ μὰ Δία τιτϑὰς εἰσάγουσι βασχάνους, 

5. χαὶ παιδαγωγοὺς αὖϑις, ὧν μείζω να 

« ΟΡ ΟΡ ΘΡΣΥ ρμτοῖοςΣ μαίας γὴ Δία. 
αὗται δ᾽ ὑπερβάλλουσι, μετά γε νὴ Δία 
τοὺς μητραγυρτοῦντάς. γε" πολὺ γὰρ αὖ γένος 

6 μιαρώτατον. ἀνὰ ἐστὶν, εἰ μὴ νὴ Δία 

220 ς. Υ. 3. δὴ ατοξίυ5. Τορο δία δὲ, Υ. 4. νυνὶ δὲ Β εὐ 
ατοίϊαβε: Υ. ὃ. καϑημένους ἔτι Ἰδσοου5ῖι5 Ρ. 132. ΤΌ ΓΙ ἔτυ κα-- 

ϑημένους. Υ..7. εἶτ᾽ εἰς] εἴ τις Β. Υ. 8. ἀποπέμψουσι Ὁ. 

ἀποπέμπουσι ΡΥ]... ᾿Αντιφάνης) ἀριστοφάνης Ὁ. 

226 ἅ. Υ. 2. γενομένοισιν] γεννωμένοισιν ΒΟ, Υ. 3. διδόασιν 

ατοεϊα5 πὶ Ἐχοογρεῖὶβ Ρ. 618. διαδιδόασιν ΡΎΤ,. ᾿ πίνειν ἀαᾷ, 
ΑΒΡΙ,. οπι. Ψ. γάλα] γάλ᾽ Ῥ. γ. 4. οὐχ οὐ Ἠογπιᾶπηὰ8 

ἘΠ6πι. ἄοσοίγ. πιθέν, Ρ. 130. μὰ 441 μὰ τὸν δία ΒΒ. Υ. ὃ. 

ὧν --- μητραγυρτοῦντάς γε οπι. Ὁ, μείζω γε ,ἶ ἀρνί ΨΙ, δὲ Ὁπιῖ1550 

αϑίοτίβου Ρὶ Τιδοιπδηι 516. δχρίουϊε αγοί8 ὧν μεῖζον κακὸν οὐκ 

ἔστιν οὐδὲν μετά γὲ μαίας ---. Β᾽πη] ον. Οαβαῦθομαβ. ν. ὁ. δία 

ΡΙ ΝΟΥ", Α. Υ. 8. τοὺς μητραγυρτοῦντάς γε" πολὺ ϑ0μν οἰ 5 ἢ. 

τοὺς μὴ τραρπατῶντας γυργοῦντις γε. πολὺ ἈΡ. τοὺς μηταρπάζωντας γυρ- 

. χοῦκεάς γε. πολὺ. Β. τοὺς μετραπατῶντας τούς τ΄ ἀγυρτοῦντας. πολυ. 

ἀπατιῶντας ἱπέονργθέδεϊο δδέ υϑῦὶ μητραγυρτοῦντας: νὰ δυϊάαπὶ ἴῃ 

ἀγύρτης, 80. δομνν εἰρη, πηθπιον ἴαπι, αὖ ααᾶ. Δ0, οπι. ΡΥ. 

226 9. Υ. 9. τοῦτ᾽ ΑΒΌΟΡ. τῶν τ΄ Ὑ. 
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10 τοὺς ἰχϑυοπώλας βούλεταί τὶς λέγειν, δὰ 

ΚΙ χ μετὰ - "7 Ὲ τοὺς τραπεξίτας" ἔϑνος 

"τούτου γὰρ οὐδέν ἐστιν ἐξωλέστερον. 
10. Οὐχ ἀπιϑάνως δὲ καὶ Δίφιλος ἐν ᾿ξαπόρῳ περὺ 

τοῦ ̓ παμπόλλου πιπράσκεσϑαι τοὺς ᾿ἰχϑὺς λέγει ὧδε 

τὸν Οὐ πώποτ᾽ ἰχϑῦς οἶδα τιμιωτέρους 
᾿ἰδόν. Πόσειδον, εἰ δεχάτην ἐλάμβανες 

αὐτῶν ἀπὸ τῆς τιμῆς ἑκάστης ἡμέρας, 

πολὺ τῶν ϑεῶν ἂν ἦσϑα πλουσιώτατος. 

ἔ δ ὅμως δὲ τούτων ἐΐ μὲ προσγελάσειέ τις, 
ἐδίδουν στενάξας ὁπόσον αἰτήσειέ μὲ. 
γόγγρον “μὲν, ὥσπερ, ὃ Πρίαμος τὲν Ἕκτορα, 
ὕσον εἵλκυσεν; τοσοῦτο Κα ἐπριάμην. 

"Ἄλεξις δ᾽ ἐν ᾿Ελληνίδι ᾿ 
᾿“εὶ δὲ καὶ ζῶντ᾽ ἐστὶ χαὶ τεϑνηχότα 

ἐν τῇ ϑαλάττῃ πολέμε᾽ ἡμῖν ϑηρία. 
ἂν ἀνατραπῇ γὰρ πλοῖον, εἶϑ'᾽, ὡς γίγνεται, 
ληφϑῇ νέων τις, χαταπεπώχασ᾽ εὐϑέως. 

27 5. αὐτοί τ᾿ ἐπὰν ληφϑῶσιν ὑπὸ τῶν ἁλιέων, 
τεϑυνεῶτες ἐπιτρίβουσι τοὺς ὠνουμένους. 

τῆς οὐσίας γάρ εἰσιν ἡμῶν ὦνιοι, 
ὁ πριάμενός τε πτωχὸς εὐϑὺς ἀποτρέχει. 

ἐξ ὀνόματος δ᾽ ἰχϑυοπώλου μνημονεύει ᾿Ερμαίου «4ἰγυπτίου 
ἄρχιππος ἐν ᾿Ιχϑύσιν οὕτως 

ὟΝ. βούλεταί τις Β. τίς ΕΝ ἐν Ρ, Τιοροθαΐυν τίς γε βούλεται. Ἐχ- 

ΡΙΟΠαΙ γουβιι5. ΠῸΠ ππὰ γἱᾶ οϑέ, 864 ὀοπίθοξανῖβ 60 Πιδ 515 ἀρβέϊπϑη- 

ἄσπι, φυοῖ ρμιοχίπιϊ γ ΓΒ ἰηϊέατα δχοϊα τε. ἍΌ 11. Ἱπάϊοανὶ ἰδοὺ- 

πδη, δίίφιλος] φίλος ΒΞ. ᾿Εμπόρῳ Οαβαυθοπιιβ. ΤΌΤ ἐμπορίῳ. 
παμπόλλου] παμπώλου Β. πιπράσπεσϑαι) πιμπράσκεσθαν Β.. ΟὟ. 2. 

9. ἐλάμβανες αὐτῶν Ατοεξία5 ἴῃ ΕχοοΓρεῖβ, Ρ. 787. Πἱδτὶ αὐτῶν ἐλάμβα-- 
ψες. ν΄. 4. πλουσιώτατος) ΤιἜρορδέαν πλουσιώτερος. 

220 ἢ ν. δ. εἴ μὲ Εἐοέία5. εἰ μὴ ῬΨΤ,. εἴ μοι (. Υ͂. 8. εἴλ-- 
πυσεν ΛΒΡ. εὕλκυσε ΟΥ̓!,.. τοσοῦτο] ΤΠ ΪΌΓῚ τοσοῦτον. ΕΒ 

"4ε} ΝοΡΙθ θέαν αἰεὶ. Ὑ. 2. ϑαλάσσῃ Β. . 9. ἂν ἀνατροπῇ 

ΑΒΟ. ἀνατραπῇ ΟὨιΐδ5ο ἀν Ρ. ἐὰν τραπὴ ΥἹ,. γίψνεται] ϑογῖθορα- 

ἔιν γένεται. γένηται Ὁ. Υ. 4. ληφϑὴ νέων ΒΟΙ.. ληφϑῇ ναίων Ἀ. 

λήφϑη γαίων Ῥ. ληφϑένεων Ὑ. χαταπεπώχασ᾽ ΑΒΌ, χαταπεπτώ-- 
χασ᾽ ῬΥΙ,. 

227 ἃ. Υ΄. δ. αὐτοί (αὐτὶ Β) τ᾽ ΑΒ6. αὐτοί γ᾽ ῬΥΨΙ;. ᾿1χϑύ- 

σι»} ἘΛΌΓΙ ἑππεῦσιν. (οΥνδχὶε Ὀαβαυθοῦι5 οχ ΨΗ. Ρ. 311 6. 
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“Αἰγύπτιος μιαρώτατος τῶν ἐχϑύων χάπηλος. 
Ἑρμαῖος, ὃς βίᾳ δέρων δίνας γαλεούς τε πωλεῖ 
χαὶ τοὺς λάβρακας ἐντερεύων, ὡς λέγουσιν ἡμῖν. 

Ὁ χαὺ ἌἌλεξις δ᾽ ἐν ᾿Επικλήρῳ ΜΜικίώνος. ἰχϑυοπώλου τινὲς 

μνημονεύει. 
11. Εἰκότως οὖν χαὶ οἱ ἀνε. ἐπὶ τῇ τέχνῃ μέγα φρο- 

γοῦσι μᾶλλον ἢ οἱ ἄριστοι τῶν ἄξρρτιναν, παράγει γοῦν 
τινα τούτων ἵνα ξανδρίδης ἐν ᾿Οδυσσεῖ περὺ τῆς 'ἁλιευτικῆς 

τέχνης τάδε λέχοντα 
Τῶν ζωγράφων μὲν ἡ καλὴ χειρουργία 
ἐν τοῖς πίναξι ̓ ἀρεμαμένη ϑαυμαζεται" 
αὕτη δὲ σεμνῶς ἐχ λοπάδος ἁρπάζεται, 

ἀπὸ τοῦ ταγήνου τ᾿ εὐϑέως ἀφανίζεται. 
ὁ. 5 ἐπὶ τίνα δ᾽ ὧδ᾽ ἄλλην τέχνην, ὦ χρηστὲ σὺ, 

τὰ στόματα τῶν νεωτέρων χαταχαΐτ᾽, ἢ ὁ ὁ 
ὠϑισμός ἐστι δαχτύλων τοιουτοσὶ, 
ἢ πνιγμὸς, ἂν μὴ ταχὺ δύνηται χαταπιεῖν, 
ἀλλ᾽ οὖν μόνη γὰρ τὰς συνουσίας ποιεῖ 

10 εὔοψος ἀγορά. τίς δὲ συνδειπνεῖ βροτῶν 
φρυχτοὺς καταλαβὼν 1) κορακίνους ὠγίους 
ἢ) μαινίδ᾽ ; ὡραῖον δὲ μειραχύλλιον 

ἃ ποίαις ἐπῳδαῖς ἢ λόγοις ἁλίσκεται 

Ὑ. 2. Ἑρμαῖος 311. δογθοθαίαν Ἕρμαιος. Πρμαῖος ὃς 3117. ἕρμαιος 
ὃς ΑΒΡ. ἕρμαιός ἐστιν ὃς 1. ΑΡῥίμας] ῥείνας Α." Υν. 3. Ανὸ- 
γἂξ τοὺς, δἀάϊέυπι ἐχ 311. λάβρακας) λαύρακας Β. ἐντε- 
ρεύων τοπεϊξαίαπὶ δχ 311. 1101] ἐντέρων. 

227 Ὁ. καὶ "Αλεξις 1.. χαὺ οπι. ΡΥ, ν, 3. αὕτη δον οῖρἢ. 

αὐτὴ ΡΥΙ.. : 

227 ο. ψεῦβαβ ὅ. 6. δἀά. ΑΒ... οπι. ΡΥ. Ὑ. ὃ. ὧδ᾽ α- 
ἀπ ἐχ Ἐγίαγἀϊ (ρ. 431.) οοηϊθοίαΓᾶ. Ψ. 0. στόματα] πό- 
ματα Ὁ. χατακάετ᾽ ἡ ὨοΡτᾶθυ5 δα Αγϑέορι. ΡΙαέ. 301. Ρ. 44. 
ΤΠ ΔθΥῚ κατακάεται ἢ. . 7. ὠϑισμός Ο. ἡϑιομός ΡΥ]. τοιου-- 

τοσὶ ὨΠΟΡΓδΘιι5. τοιοῦτος ΟἹ. τοιούτων ΑΡΥ͂, Ὑ. 8. ἀν] δοῦῖθε- 
“Ῥαίαγ ἐὰν. μὴ ταχὺ ΑΒΟΡ. ταχὺ μὴ ΨΙ,. γ. 9. -- 18. 

οπι,. Ὁ. Ὑ. 9. ἄλλου μόνονη γὰρ Δ. ἀλοὺς μόνον ἡ γὰρ Α. ἄλλου 

μόνον ἣ γὰρ ὈΠ.. Βογθοπάσπι ἀλλ᾽ οὖν μόνη γὰρ. ἀλλ᾽ οὐ μόνη γὰρ --- 
ἀγορά; ΟΑβδιθοπι5. Ψ. 11. φρυχτοὺς)] φρύκτ᾽ οὐ Ο ὐδαιθομιι8. 

Ψ. 12. μαινίδ᾽ Ολδδαθοπα5. {1011 μηδὲν. 
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τίσιν, φράσον γὰρ, ἂν τις ἀφέλῃ τὴν τέχνην 
15 τὴν τῶν ἁλιέων; ἥδε γὰρ δαμάζεται, 

ἑφϑοῖς προσώποις ἰχϑύων χειρουμένη,. 
ἄγουσ᾽ ὑπ᾽ αὐτὰ τὰ σώματ᾽ ἀρίστου πύλας, 
ἀσύμβολον κλίνειν ἀναγκάζει φύσιν. 

12. Πρὸς δὲ τοὺς περιέργως ὀψωνοῦντας τάδε φησὶν 
'άλεξις ἐν ᾿Επιχλήρῳ 

Ὅστις ἀγοράζει πτωχὸς ὧν ὄψον πολὺ, 
ἀπορούμενός. τε ταλλα πρὸς τοῦτ᾽ εὐπορεῖ ̓  

τῆς νυχτὸς οὗτος τοὺς ἀπαντῶντας στοιεῖ 
γυμνοὺς ἅπαντας. εἶτ΄ ἐπάν. τις ἐχδυϑγ, 

5 τηρεῖν ἕωϑεν εὐϑὺς ἕν τοῖς ἰχϑύσιν" 

ὃν ἂν δ᾽ ἴδῃ πρῶτον πένητα καὶ γέον 

παρὰ ἵικίωνος ἐγχέλεις ὠνούμενον, 
ἀπάγειν λαβόμενον εἰς τὸ δὲ ἑσμωτήριον. 

Δίφιλος δ᾽ ἐν ᾿Βμπόρῳ χαὶ γόμον εἰναί φησι παρὰ Κο- 

ρινϑίοις τινὰ τοιοῦτον 

ἸΝόμιμον τοῦτ᾽ ἐστὶ βέλτιστ᾽ ἐνθάδε 
Κορινϑίοισιν, ἄν τιν᾽ ὀψωνοῦντ᾽ ἀεὶ 
λαμπρῶς ὁρῶμεν » τοῦτον ἀνακρίνειν, πόϑεν 
ζῇ καὶ τί ποιῶν: κἂν μὲν οὐσίαν ἔχῃ 

5 ἧς αἱ πρόσοδοι λύουσι τἀναλώματα, 
ἐᾶν ἀπολαύειν τοῦτον ἤδη τὸν βίον" 
ἐὰν δ᾽ ὑπὲρ τὴν οὐσίαν δαπανῶν τύχῃ; 
ἀπεῖπον αὐτῷ τοῦτο μὴ ποιεῖν ἕτι. 
ὃς ἂν δὲ μὴ πείϑητ᾽, ἐπέβαλον ζημίαν. 

΄ 

227 ἃ. Υ. 14. ἀν] ϑουιθοθαξιν ἐάν. Υ. 1ὅ. τὴν χἀά!ατ1 Ρου- 
ΒΟΠ8, Υ. 17. ἀγουσ οἴγουσ᾽ Ἐντα ἀεὰ5 ν. 450, ἀρίστου) 
Εὐρύτου ἸΔοοῦπιυ5 Ρ. 18. οἐ ΕγΓαν ἀει5, 

227 6.0. 3. ποεῖ Ο. Υ, ὅ. τηρεῖν] τηρεῖ Ὁ, Υ. 6. ὃν 

ἂν δ᾽ Τιδρεθαίαν ὃν δ᾽ ἄν, Ψ. 7. ἐγχέλεις ΑΒ. ἐγχέλυς ΟΡΥῚ,. 
Ψ. 8. ἀλάγειμ} ἄπάγει Ὁ, τοιοῦτον ΑΒΡ, τοιοῦτο, δά ο0- 

τοϊοὶ νοῦθὰ ἐδονδο, Υ1.. Ψ. 1. τοῦτ᾽ ἀ84. ΑΒΡ. οηϊ. ΨΙ,. 

Ψ. 2. Χορινϑίοισιν ΟΔΒΔΌΒΟΠπα5, ΠΕ 1}0}1 χορινϑίοις ἵν᾽. ἴῃ Ὁ 516 βογῖσ- 

Ῥέμιπι, ὅτι χορινϑίοις νόμιμον ἦν, φασὶ δίφϊῖλος, ἵν᾽ ἐών τιν᾽ ὄψωνοῦντ᾽ 
ἀεὶ λαμπρῶς δρῶμεν, τοῦτον ἀναχρίνωμεν πόϑεν ζῆ---- ἄν) ϑουῖ- 

θοραΐαν ἐών. τιν] τις εἰν Ὦ. 

227 1. Ψ. 6. τοῦτον ἤδη Οαβαιθοηι5. ἤδη τοῦτον ῬΥ͂Τ,, νὴ Ζ2α 

τοῦτον Ηριπέου 5108, Υ. 9, ὃς ὧν δὲ 1.. ὃς δ᾽ ὦν δὲ ΒΡΥ, 

ΑὙΒΕΝΑΕυΒ. 1. ; Ὁ Ἐν 



498 ς 
10 ἐὰν δὲ μηδ᾽ ὁτιοῦν ἔχων ζῇ πολυτελῶς; 

τῷ δημίῳ παρέδωχαν αὐτόν. Β. Ἡράλκλεις. 
228 Α. οὐχ ἐνδέχεται γὰρ ζῆν ἄνευ χαχοῦ τινος 

τοῦτον" συνίης: ἀλλ᾽ ἀναγκαίως ἔχει 

ἢ λωποδυτεῖν τὰς νύχτας ἢ τοιχωρυχεῖν, 

15 ἢ τῶν ποιούντων ταῦτα κοινωνεῖν τισιν, 

ἢ συχοιψαντεῖν κατ΄ ἀγορὰν, 1) μαρτυρεῖν 
ψευδῆ. τὸ τοιοῦτον ἐχκαϑαίρομεν γένος. 
Η. ὀρϑῶς γε νὴ 4ἰ᾿. ἀλλὰ δὴ τί τοῦτ᾽ ἐμοί; 

4. ὁρῶμεν ὀψωνοῦνϑ'᾽ ἑκάστης ἡμέρας 
20 οὐχὺ μετρίως βέλτιστέ σ᾽. ἀλλ᾽ ὑπερηφάνως. 

Ρ οὐκ ἔστιν ἰχϑυηρὺν ὑπὸ σοῦ μεταλαβεῖν. 

μέρ ὁ ἡμῶν εἰς τὰ λάχανα, τὴν πόλιν" 
περὶ τῶν σελίνων μαχόμεϑ'᾽ ὥσπερ ᾿Ισϑμίοις. 

ἀντ: τις εἰσελήλυϑ᾽᾽, εὐθὺς ἥρπακας. 

95 πέρδικα. δ᾽ ἢ κίχλην γε νὴ Δί᾽ οὐχ ἔτι 
ἔστιν δι᾿ ὑμᾶς οὐδὲ πετομένην ἰδεῖν. 
τὸν ξενικὸν οἶνον ἐπιτετίμηκας πολύ. 

τὸ δὲ ἔϑος τοῦτο καὶ ᾿4ϑήνησιν εἶναι ἀξιοῖ Σώρφιλος ἐν 
“Ἰνδροχλεῖ, ὀψονόμους ἀξιῶν πρυνονῶν ὑπὸ τῆς β βουλῆς δύ᾽ 

ς 2) καὶ τρεῖς. “Τυγκεὺς δ᾽ ὁ Σάμιος καὶ τέχνην ὀψωνητικὴν 
συνέγραψε πρός τινα δυσώνην, διδάσχων αὐτὸν τίνα δεῖ 

λέγοντα πρὸς τοὺς ἀροῦν κρτος ἰχϑυοπώλας λυσιτελῶς, 

ἔτι δὲ ἀλύπως ὠνεῖσϑαι ἃ βούλεται. 
18. Ἔχ τούτων; πάλιν τῶν λεχϑέντων τὰς ἀχάνϑας 

ἀναλεξάμενος Οὐλπιανὸς, Εἰ ἔχομεν, ἔφη, δεῖξαι ἀργυροῖς 

πείϑητ᾽ ἵ,. πείϑηταν ΒΟΡ, πείϑηταν τὴ Υ. εἰ Α, ἐπέβαλον 

1,. ἐπέβαλλον ΒΡΥ. 

228 ἃ. Υ. 13. συνίης Ν συνιεῖς ἈΡ. συνιεὶς Β. οπι. Ὁ. 

Ψ. 14. τυχωρυχεῖν Β.. Υ. 17. τὸ τοιοῦτον -- τὴν πόλιν οἴη. Ὁ. 

τὸ τοιοῦτον ΑΒΡ. τοιοῦτον Ὑ. τοιούτων 1.. ᾿ 

228 ". Ψ. 22. συνῆχας ϑειννοἰρἢ. συνῆκας Ὑ1.. συνῆπκάς τὸ Ἀ. συν-- 

ἤκας τί ΒΡ. ν. 23. σελήνων Β. Υ. 25. γε ΑΒΟΡ, καὶ ὙΠ... 
οὐχ ἔστι δι᾿ ΒΡ. πΠὙ 258. πετομένης Β.. ἔϑος] ἔϑνος Β. 

ὀψονόμους Ὁ, πιοηθγϑηδα Οαβαυθοπὶ δὲ ἘΠ αβέδί 5. Ρ. 807, 

600. ὀψωνόμους ΡΥ͂Τ,. ἢ καὶ τρεῖς} καὸ οὔϊ. Β' εὐ Ἐπαβέατμιιϑ, 
δ᾽ δὴ δ᾽ ον. Β. ; 

228 ο. ὠνεῖσϑαι) ὠνῆσϑαι Ἐ. βούλεται] βούλοιτο Ὁ. 



ΕΞ 
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σκεύεσιν ἐν τοῖς δείπνοις χ χρωμένους τοὺς ἀρχαίους, καὶ εἰ 
ὁ πίναξ ᾿Ἑλληνιχὸν ὄνομα. ᾿Θμήρου γὰρ εἰπόντος ἐν 
᾿Οδυσσείᾳ 

Τοῖσιν δ᾽ αὖ πίνακας χρειῶν. ΡενΑ, ἐδῶ συβώτης" 

“Τριστοφάνης ὃ Βυζάντιος νεώτερόν φησιν εἰναι τὸ ἐπὶ 

πινάκων παρατιϑέναι τὰ ὄψα , ἀγνοῶν ὅτι χὰν ἄλλοις εἴ- 
ρήχὲεν ὃ ποιητὴς 

Δαιτρὸς δὲ χρειῶν πίναχας παρέϑηκεν ἀείρας. 

ζητῶ δὲ χαὶ εἰ δούλων πλῆϑος τινὲς ἐκέκτηντο ὥσπερ χαὶ 

οἱ νῦν, καὶ εἰ τὸ τήγανον εἴρηται χαὶ μὴ μόνως τάγηνον, 
μὴ πάντα. πίνωμεν ἢ καὶ ἐσϑίωμεν. ὥσπερ οἱ διὰ τὴν γα- 
στέρα παράσιτοι ὀνομαζόμενοι. 1) χόλαζχες. 

14. Πρὸς ὃν «Αἰμιλιανὸς ἀπεχρίνατο, ΠΠίψαχα μὲν 

ἔχεις τὸ σχεῦος ὠνομασμένον χαὺὶ παρὰ Μεταγένει τῷ χω- 
μικῷ ἐν Θουριοπέρσαις" τήγανον δ᾽ ὦ βέλτιστε εἴρηκεν ἐν 

μὲν “ήροις Φερεκράτης οὕτως 

"“Ιπὸ τηγάνου τ᾽ ἔφασχεν ἰὸν ἂν φαγεῖν. 
καὶ ἕν Πέρσαις ὃ αὑτὸς 

᾿Επὶ τηγάνοις χαϑίσανϑ'᾽ πλξάνεθν τοῦ φλέως. 

Φιλωνίδης δ᾽ ἐν Κοϑόρνοις 

“Ὑποδέχεσϑαι χαὶ βατίσι χαὶ τηχάνοις" 
χαὶ πάλιν ,, ὁσφρομένην τῶν τηγάνων. “ς βύβουλος δ᾽ ἐν 

᾿οΟρϑάνῃ 
“Ῥιπὶς δ᾽ ἐγείρει φύλαχας Ἡφαίστου κύνας, 
ϑερμῇ παροξύνουσω. τηγάνου πνοῇ. 

καὶ πάλιν 

᾿Οδυσσείᾳ) π, 49. τοῖσυν Β. ΤῸ ΡΥΙ.. 

228 ἅ. ὃ ποιητὴς] Οάγν55. «, 141. ὃ, 57. μόνως ΒΥΤ,. μόνος 
Δ. μόνον Ὁ. μὴ πάντα ϑομνυνοῖσ, δαϊεῖο. καὲ μὴ πάντα ΡΥ͂Τ,. 

228 6. μὲν “ήροις Οαδϑαιθοπυβ. μενδήροις ΡΥ... ῬΠοΡθογαίὶα 
γοῦθᾶ δέξαι] Επιδέδί 5 Ρ. 1802, 18. ἂν φυγεῖν] ΑΒθογαΐ ἂν, 

χαϑίσανϑ᾽ Ῥ. ΒογΙθο δία χαϑίσαντα. Ησπο νϑύβυπὶ ὁπ. Ὁ, 

228 ἴ, Ὑποδίχεσϑαι) καὶ (κᾷϑ᾽ Ἰαοοθδίυαβ ρΡ. 139.) ὑποδέχεσθαι 

Βομννοῖρῖ. οαϊεῖο. βατίσι)] βατίσιν ῬΝῚ,, βάτισι Β. ὀσφρομιέ-. 
γὴν ΑΒ. ὀσφραινομένην ῬΨΤ,. ᾿Ορϑάνη Οὐδαυθοπαβ. ὀρϑάχνῃ ΡΥΤ,. 
ἘΠ} γν θυ βιι5 ἀἰέ!ε ΠΠ. Ρ. 108 ". φύλακας) φλόγας ΒΟ, 

ϑερμῆ --α πνοὴ Ὁ εἐ 108. ϑέρμη --- πνοὴ ΡΥ]. χαὶ πάλιν --- συν- 
τρυφᾷ οι. Ο. 

τιν 
- 
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Πᾶσα δ΄ εὔμοριρος γυνὴ ὌΝ κρονδι ὑμήν 
ἐρῶσα φοιτᾷ τηγάνῳ τε δυντρυφᾷ. δὴ 

2520 χαὶ ἐν Τιτᾶσι 

᾿ Προσγελῶσά τε 
λοπὰς παφλάζει βαρβάρῳ λαληματι" 

πηδῶσι δὲ ἰχϑῦς ἐν μέσοισι τηγάνοις. 

τοῦ δὲ ῥήματος μέμνηται Φρύνιχος ἐν Τραγῳδοῖς 
᾿Ηδὺ δ᾽ ἀποτὴγανίζειν ἄνευ συμβολῶν. " 

καὶ Φερεκράτης ἐν Μυρμηκανθϑρώποις φησὶ,, Σὺ δ᾽ ἀπο- 
τηγαγίζεις. “ ᾿Ἡγήσαγδρος δ᾽ ὃ Δελφὸς “Συρακοσίους Φησὶ 

τὴν μὲν λοπάδα τήγανον χαλεῖν, τὸ δὲ τήγανον ξηροτήγα- 

» γον. διὸ χαὺ Θεοδωρίδαν φάναι ἔν τινι ποιηματίῳ 

7ηγάνῳ εὖ ἥψησεν ἐν ὀψητῆρι χολύμβω, 
τὴν λοπάδα τήγανον προσαγορεΐων. χωρὶς δὲ τοῦ τ στοι- 

χείου Ἴωνες ἤγανον "ον ὡς ᾿Ανοκρξων ᾿" ΧΗΣ τὶ 
ἐν ἡγάνῳ βαλεῖν. ε 

ἵ: εἰς ἐπίστασιν δέ μὲ ἄγει, καλὲ Οὐλπιανὲ, περὺ 
τῆς τῶν ἀργυρωμάτων χρήσεως. τὸ ΤΥ ΕΗ ἐν “Φυγάδι 
εἰρημέϑον 

“Ὅπου γάρ ἐστιν ὃ χέραμος μισϑώσιμος 
᾿ ὃ τοῖς μαγείροις. 
μέχρι γὰρ τῶν Μακεδονικῶν χρόνων 'Χερωμέοις, σκεύεσιν οὗ 
δειπνοῦντες διηχονοῦντο » ὡς φησιν ὃ ἐμὸς. Ἵόβας. μέταβα-. 
λόντων δ᾽ ἐπὶ τὸ πολυτελέστερον Ῥωμαίων τὴν δίαιταν, 

χατὰ μίμησιν ἐχδιαιτηϑεῖσα Κλεοπάτρα; ἢ τὴν Αἰγύπτου 

καταλύσασα βασιλείαν, τοὔνομα οὐ δυναμένη ἀλλάξαι, ἀρ- 

ἐρῶσα --- συντρυφᾷ] 14. δὰ 108» 
229 ἃ. λοπὰς] λοιπὰς ΒΡ. πηδῶσι --- τηγάνοις] ἘΠ 5 Δ ἢ τι 5 

ν. 1502, 17. Ηδὺ] ἁδὺ Ο, ποη Ἐπιβεαίμ!α5. συμβολῶν] 

συμβόλων Ῥ, συραποοίους ΒΟ, συραχουσίους ῬΥ͂Τ,. ' ᾿ 
229. Ὁ. ϑεοδωρίδαν Ῥ' ϑεωδωρίδαν ὙΠ,. ϑεοδωρίδην ΒΒ: οὐηῇ. δὰ 

ὙΠ. ν. 302 ς: Ὑποοδοτγιᾶαθ Ἰοοὰπι ὁπ. Ὁ. ποιηματίῳ ϑδνν ΙΚ. 

ποιήματι Ψ1,. ποιήμοότι ᾧ ΒΡ. τηγάνῳ ὁπι. Β, ὀψητῆρι) ἑψητῆρυ 

ΞΟΠ πο Υ 5. ἴπ Το χοῦ. στοιχείου ον. Β' Ἴωνες) ἀρῶξες, τέ 
ψιδδειν Βομνν εἰ ρμαθάδοῦο, Ο. Ἐπιβεέαίπῖα5 Ὁ. 1802.,.11. ἤγανον Ζίω- 

ἐκῶς ἄϊοῖ ρον θέ, οὐ γοτὸ πιδηϊξοβέο. ὑπ Β. ὑπὸ ΡΥ. ΑἸοχιάῖα 
γ θὰ αἴξ ΕΥ. γ.. 164 ἢ. 

229 ο. μεταβαλόντων ΒΌ. “μεταβαλλόντων ῬΨΉΩ. βαοιλείαν 
βασίλειαν Ὁ. ἑ ν 
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- " Ἶ - 3 , , » τ , ΓῈ 
γυροὺῦν καὶ ἀρύσουν ἀπεκάλει χέραμον αὕτο, χέραμα τ 
,“ἀπεδίδοτο τὰ ἀποφόρητα, τοῖς δειπνοῦσι". χαὶ τοῦτ᾽ ἢν τὸ 

πολυτελέστατον. εἴς, τε τὸν Ῥωσσιχὸν εὐανϑέστατον ὄντα 

χέραμον πέντε μνᾶς ἡμερησίας ἀνήλισκεν ἢ Κλεοπάτρα. 

Πτολεμαῖος δ᾽ ὃ βασιλεὺς ἐν ὀγδόῳ ὑπομνημάτων περὲ 
Μασσανάσσου τὸν λόγον ποιούμενος τοῦ “Ἰιβθύων βασιλέως 
φησὶ τάδε »]εἴπνα ἹῬωμαϊχῶς ην χκατεσχευασμένα, κεράμῳ 

παντὶ χορηγούμενα ἀργυρῷ. τὰς δὲ τῶν «δευτέρων τραπέ- 
ζας ἐχόσμει τοῖς ᾿Παλιχοῖς ἐϑισμοῖς" τὰ δὲ χανίσκια ν 

ἅπαντα χρυσᾶ, γεγονότα πρὸς τὰ πλεχκόμενα ταῖς σχοί- 
ψοις" μουσιχοῖς τὲ ἐχρῆτο “Ἐλληνικοῖς.": 

10. ,Αριστοφάνης δ᾽ ὃ κωμῳδιοποιὸς, ὃν φησιν “Πλιό- 

δώρος ὃ ᾿ϑηναῖος ἕν τοῖς περὶ ἀκροπόλεως, πεντεχαίδεχα 

δ᾽ ἐστὶ ταῦτα βιβλία, ᾿Ναυχρατίτην εἰναι γένος, ἔν τῷ 

Ἰλούτῳ τῷ δράματι χατὰ τὴν τοῦ ὁμωγύμου ϑεοῦ ἐπί- 

φάνειαν τοὺς ἰχϑυηρούς φησι πίναχας ἀρ γυροῦς ἀναφα- 
γῆναι; χαϑάπερ χαὶ τἄλλ᾽ ἅπαντα, λέγων ὡδὲ 

᾿Ὅξις δὲ πᾶσα χαὶ λοπάδιον χαὶ χύτρα 

χαλχὴ γέγονε" τοὺς. δὲ πινακίσκους τοὺς σαπροὺς 
τοὺς ἰχϑυηροὺς ἀργυροῦς πάρεσϑ'᾽ ὁρᾶν. 

ὁ δ᾽ ἱπνὸς γέγον᾽ ἐξαπίνης ἐλεφάνεινος. 
Πλάτων δ᾽ ἐν Πρέσβεσι 

Κατέλαβον ᾿Επιχράτης τὲ χαὶ Φορμίσιος 

παρὰ τοῦ βασιλέως πλεῖστα δωροδοχήματα, 
οξύβαφα χρυσᾶ καὶ πινακίσκους ἀργυροῦς. 

πέραμον) χεράμειον Ὁ. πέραμα ---- πολυτελέοτατον οἷ. Ο. 

“Ῥωοσικὸν] ϑουθεθδΐιι Ρωσικὸν. 

229 ἃ. ΠΙασσανάοσου) μασανάσσου Ῥ. μανάσσου Β. ταῖς σχοί- 
φΦοιςΊ τοῖς οχοίνοις Ο. ᾿ 

229 6. κωμῳδοποιὸς ῬΨΤ,. Βροίο Α, πεντεκαίδεκω --- βιβλία 
ἃ44. ΑΒΡΙ,. οπι. Υ.. δ᾽ ἐστὶ Α. δ᾽ οπι. ΡΙ,. ταῦτα ΔΑ. ταῦτα 
τὰ ΡΠ. βυβλία Ῥ. τ ἐχϑυροὺς πο οὐ ἱπίτα Ρ. 5 οαάλλ᾽ Β. 

τὰ ἄλλω ῬΥΤ,. λέγων ὧδί] Ψ. 812. ᾿ 

229 ἢ, ὃ δ᾽ ἡανὸς ῬΥ͂Ι,. ὃ διτανὸς ΑΒ’ γέγον᾽ Ῥ, γέγονεν 
ψνΠ. ἡμῶν ΑΥΙΒΕΟΡ μᾶπῈ5. ἴπ Πρ Ρ15. ΡΥ ιϑέμα οπμμῖθαβ: γέγον᾽" ἡμῖν 
γϑοίο Βανθπηδϑ5. ἐπιήράτης Β],.  ἐπιξράτη. Ὗ'- «ορμίοιος 

δομνν οι ι, Φορμήσιος 1... φόρμισος ΒΡ. φορμήσιον Υ͂, 



502 πος ἡ 

“Σώφρων δ᾽ ᾿» γυναικείοις μίμοις φησὶ " Τῶν δὲ, εἰζολκίο- 

280 μάτων καὶ τῶν ἀργυρωμάτων ἐμάρμαιρε ἃ οἰκία." 
ες, Φιλιππίδης δ᾽ ἐν ᾿Αργυρίου ἀφανισμῷ ὡς φορτι- 

χοῦ μέμνηται τοῦ τοιούτου χαὶ σπανίου, ζηλουμένου δὲ 

ὑπὸ τινων νεοπλούτων μετοίκων 
᾿“λλ᾽ ἔλεος ἐμπέπτωχέ τις μοι τῶν ὕλων, 
ὅταν ἀπορουμένους μὲν ἀνϑρώπους ἴδω 
ἐλευϑέρους, μαστιγίας δ᾽ ἐπ᾽ ἀργυροῦ 
πίνακος ἄγοντος μνᾶν τάριχος ἐγίοτε 

5 δυοῖν ὀβολῶν ἔσϑοντας ἢ τριωβόλου, 

καὶ χάππαριν χαλκῶν τριῶν ἐν τρυβλίῳ 
ἄγοντι πεντήχοντα δραχμὰς ἀργυρῷ. 
πρότερον δὲ φιάλην ἣν ἀναχειμένην ἰδεῖν 
ἐργῶδες. Β. ἀμέλει τοῦτο μὲν καὶ γῦν ἕτι" 

10 ἂν γὰρ ἀναϑῇ τις, εὐθὺς ἕτερος ἥρπασεν. 

"Ἄλεξις δ᾽ ἐν “Ἱππίσχῳ νεανίσχον παράγων ἐρῶντα καὶ 
ἐπιδειχνύμενον τὸν πλοῦτον τῇ ἐρωμένῃ ταῦτα ποιεῖ λέἔ- 
γοντα Ἴ 

Τοῖς παισί τ᾽ εἶπα, δύο γὰρ ἦγον οἴχοϑεν, 
τἀγπώματ᾽ εἰς τὸ φανερὸν ἐχνενιτρωμένα 

ὃ ϑεῖναι. χύαϑος δ᾽ ἣν ἀρχυροῦς, τἀκπώματα 
ἦγεν δύο δραχμὰς, κυμβίον δὲ τέτταρας, 

5 ψυχτηρίδιον δὲ δέκ᾽ ὀβολοὺς, Φιλιππίδου 
λεπτότερην. 

ἀλλὰ ταῦϑ᾽᾽ ὅλως πρὸς ἀλαζονείαν οὐ χαχῶς γενοημένα ἦν. 

ι 

230 ἃ. ἐμάρμαιρε] ἐγάργαιρε ΒοΠο]ἀπέε5. Αγ βέορμαπὶθ Ασπᾶτη. 
γ. 3. οὐ διυϊ4α5 ἴῃ ψαμμοκοσιογάργαρα, , 4ὰἱ γοοΐ5Β. γάργαρα ΘΧΡΙΠΟδΠ- 

δα οαιιδδα οχ ϑορῆγοπα πᾶθο γϑῖρα αἰξιίογιπε, ἅδε οἰκία τῶν ἀργυ-- 

ρωμότων γάργαιρε. ἃ οἰκία] Τιοσοραΐαν δοκία. Ψ. 1. ἔλεος 
ἐμπέπτωκέ μοι τὶς, φησὶ φιλιππίδης, ὅταν --- Ο... Ψ, 8. μάστιγας Ρ. 

Υ. 4. ἄγοντος). ἄγοντας Β. τάριχος] τάριχον Β. ΔΛ Σ 

δυοῖν] δυεῖν Α. ὀβολὼν) Θυϊάηὶ ὀβολοῖν ὃ. 

230 ". ΑΙοχίϊβ γευβαβ Καρϑίε ΧΙ. Ρ. 5802 ἢ αδὶ ἀθ ψυχτηριδίω 
δῖε, Οπιϊβὶέ Ὁ. Ὑ.1. παιοί 1, οὲ 802. πᾶον ΑΒΌΨ, 

230 ο. Ψ. 4. ἦγεν ΑΒΡ οἰ 502. ἢγε Ψ1,..... Υ͂, 4. Ροβέ τέγτα- 
ραᾳς ᾿πέογοθαπίαν. ἤσως “ἑτέρας, ἀπᾶ6. οπι, 802. Ψν. ὃ. δὲ δέκ᾽ 

δοιννοιρη. δέκ᾽ ΡΥ. τὲ δύ᾽ 02. ταῦϑ'1 ταῦτα Β. πρὸς 
ἀλαζονείαν οὗ κακῶς νενοημένα ἦν] ᾿ΕΥ πιο ἔρ}, δὶ ψνενον μέν" 50}1088. 
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οἶδα δὲ χἀγὼ τινὰ πολίτην ἡμέτερον πτωχαλαζόνα, ὃς 
δραχμῆς ἔχων τὰ πάντ᾽ ἀργυρώματα ἐβόα καλῶν τὸν οἱ- 
χέτην, ἕνα ὄντα καὶ μόνον, ὀνόμασι δὲ χρώμενον ψαμμα- 

ἃ κοσίοις, παῖ Σ :τρομβιχίδη, μὴ τῶν χε ειμερινῶν ἀργυρωμά- 
τῶν ἡμῖν παραϑῇς; ἀλλὰ τῶν ϑερινῶν. τοιοῦτός ἔστι καὶ 

ὃ παρὰ Νικοστράτῳ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ δράματι Βασι- 
λεῖς. ἀγα δ᾽ ἐστὶ στρατιώτης, περὶ οὐ λέγει, 

“Τοιπή τις θξίς ἐστι καὶ ψυχτήριον, 
τῆς εὐπαρύφου λεπτότερον. 

ἐξήλαυνον γάρ τινὲς τὸν ἄργυρον καὶ τότε εἰς ὑμένος ἐδέμα 
18. Καὶ “Ἀντιφάνης δ᾽ ἐν “ημνίαις φησὶ 

Π Παρετέϑη τρίπους 

πλακοῦντα χρηστὸν, ὦ πολυτίμητοι ϑεοὶ, 
ἔχων, ἐν ἀργυρῷ τὲ τρυβλίῳ μέλι. 

χκαὺ ΣΣώπατρος δ᾽ ὃ παρῳδὸς ἐν ᾿Ορέστῃ 
“Ξ:απρὸν σίλουρον ἀργυροῦς πίναξ ἔχων. 

ἕν δὲ τῷ ἐπι) ἡ απο ενω δράματι, Φαχῆ φησιν 
᾿4λλ᾽ ἀμφὶ δείπνοις ὀξίδ᾽ ἀργυρᾶν ἔχει 
δρακχοντομίμοις ὀργάνων τορεύμασιν, 
οἵαν ποτ᾽ ἔσχε χαὶ Θίβρων ὃ Ταντάλου 
μαλαχὸς ταλάντοις ἐχταλαντωϑ εὶς ἀνήρ. ταλείνγων Τλες γ. ἤ2ο 

ὅθι κα 5". 
 Θεύόποιιπος δ᾽ ὃ Χῖος ἐν ταῖς πρὸς ᾿Αλέξανδρον συμβου- ἢ 

λαῖς περὶ. Θεοκρίτου τοῦ πολίτου τὸν λόγον ποιούμενός 

ψ σα » Πὲ ἀργυρωμάτων δὲ χαὶ χρυσῶν πίνει καὶ τοῖς 

σχεύεσι χρῆται τοῖς ἐπὶ τῆς τραπέζης ἑτέροις τοιούτοις; 

οἶδα δὲ οο{ Ηαρο δ ΑἸοχίἄθπι τσϑέυ!ε ορίέοπιθ, απδ6 ροϑὲ αἱεπι 
ῬΒΠΙΡΡΙ 418 νοῦρθα εὐθὺς ἥρπασεν 510 ΡοΓρὶέ, οἶδα τινὰ φησὶν ἄλεξις 

πολίτην ἡμέτερον ---- "πάνν ΒΡΨ1,, πάντα ΔΕ. ἀργυρώματα 

ΛΟΡ. ἀργυρώματ᾽ Ὑ1.. ἀργυρώνητα Β. ἕνα] ἕν᾽ Ῥ. 

2830 ἅ. στρομβιχίδη ΟΡΥΤ,. στρομβιχίδης Δ. στρομβιχίδας Β. 

“Ποιπή] λεπτή ῬΙεγβοπιϑ δᾷ Μοογίη ρ. 281. ἐξήλαυνον --- ἰδέαν] 
ῬΉΠΘπιΟ Ἰ6χ. ἴῃ ὑμέναιος. δ᾽ ἐν ΑΒ. δὲ καὶ ἐν ΡΥΠ. “]ημνίαις 

1) Δ] Θοαπιρῖα5. λήμναις ΑΒΡΥΊ,. φησὶ] ἔφη Β. 
230 6. Παρετέϑη τρίπους παρϑτεθητρίπους Ἐ.. Φακῆ) καὶ 

φαχῆ Β. Θίβρων) ,.,ϑενίρι ϑιάρων:ς Οαβαυθοπυβ. μαλαπὸς 
Ὁ, αυσᾶ 6χ ΠΝ βου ρε5. (ΕΟ βο 81 δριέοπιθ ορίποῦ) αἴδοσέ ὑὰ- 

ΒΔ Ροη 5. μαλακὸν ΡΥ]. ΧΑ ἐκταλαντωθεὶς]) ἐκτανταλωϑεὶς Ὁ οἱ ἔὰυ- 

(ἀ(Πϊὰ5 Ρ. 1701, 4. 
230 Γ΄ πολίτου] συμπολίτου Ὁ, 
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πρότερον οὐχ ὅπως ἐξ ἀργυρωμάτων οὐκ ἔχων πίνειν, ἀλλ᾽ 
οὐδὲ χαλχῶν, ἀλλ᾽ ἐκ χεραμέων, καὶ τούτων ἐνίοτε χολο- 
βῶν.““ Δίφιλος δ᾽ ἐν Ζωγράφῳ. ' 

"Ζριστον ἐπεχόρευσεν ἐχλελεγμένον, 
εἴ τι νέον 1] ποϑεινὸν, ὀστρέων γένη 
παντοδαπὰ, λοπάδων “παρατεταγμιένη φάλαγξ, 
ὑπτῶν ἐπῆγε σωρὸς ἀπὸ τοῦ τηγάνου, 
τριμμάτια τούτοις ἐν ϑυείαις ἀργυραῖς. 

Φιλήμων ᾿Ιατρῷ «Καὶ γυλίαν τιν᾽ ἀργυρωμάτων.“ Μέ- 
γανδρος ᾿ Ἑαυτὸν τιμωρουμένῳ μδαυκοῦνα ϑεραπαίνας, ἀρ- 
γυρώματα.“" καὶ ἐν Ὑμνίδι, 

᾿Αλλὰ τἀργυρώματα 
ἥχω λαβεῖν βουλόμενος. 

“υσίας δ᾽ ἐν τῷ περὶ τοῦ χρυσοῦ τρίποδος, εἰ γνήσιος ὃ 

λόγος ., ̓ Δργυρώματά τε ἢ χρυσώματα ἔτι ἣν διδόναι." 
οἱ δ᾽ ἑλληνίξοντες λέγειν δεῖν φασιν ἀργυροῦν κόσμον καὶ 
χρυσοῦν χόσμον. 

10, Τοσαῦτα εἰπόντος. τοῦ «Αἰμιλιανοῦ δ Ποντιανὸς 

ἕφη, -Σπάνιος γὰρ ὄντως ἢν τὸ παλαιὸν παρὰ τοῖς Ἵ.»- 

λησιν ὁ μὲν χρυσὸς χαὶ πάνυ, ὁ δ᾽ ἄργυρος ὀλίγος ἣν ὃ 
ἐν τοῖς μετάλ λοις. διὸ καὶ Φίλιππον τὸν, τοῦ μεγάλου βα- 
σιλέως ᾿Αλεΐ ξανδρου πατέρα φησὶ Δοῦρις ὃ “Σάμιος φίά- 

λιον χρυσοῦν κεκτημένον ἀεὶ τοῦτ᾽ ἔχειν. κείμενον ὑπὸ τοῦ 
σπροσχε ἑφαλαίου. καὶ τὴν ᾿Ατρέως δὲ χρυσὴν ἄρνα, περὶ ἣν 
γεγόνασιν ἡλίου. τε ἐχλείψμεις χαὶ βασιλέων μεταβολαὶ ἔτι 

ἘΞ δ ΡΑΣιο. Ὁ ἐν 

χεραμέων] χεραμνέων Β. χεραμεῶν Ἐ αβέδεμία5 Ρ. 1770, 20. τούτων 
Ο οὐ Εαβέα(ῃϊι5. τοῦτο ΡΥ. ᾿ς Υ͂. 1. ἐπεχόρευσεν 1,. ἐπεχώρευ-- 

σεν ΡΥ. 
281 ἃ. Ψ. 4. ἐπῆγε] ἐπήει Μ᾽ μανία ἐΑῚ Ῥμορηΐβ5. ἢ. 66. 

ἔπῆξε Ἐγἕανάεια5 Ρ. 457, ΨΝ. ὃ. ϑυείαις]1 ϑυίαις ΑΒΡ.- Φι- 
λήμων  Ῥ. 808. γυλίαν 1 γύλιον ΟΔΒΔΌΆΒΟΠαΒ, ᾿ς Ὡηένανδρος] 
Ρ, 84. “ψμνίδι] Ῥ. 104. ; ᾿ 

231 Ὁ. περὶ τοῦ ἴ,.. τοῦ οπι. ΡΥ͂. οἵἱ δ᾽ -τ χρυσοῦν κόσμιον 
Ἐπιβέδίμτιβ Ρ. 1770, 27. ἀργυροῦν κόσμον κόσμον οτ.: Ἐπιδία- 
{ἢ 1π|5. χρυσοῦν κόσμον] κόσμον. ὁπι. Β,. -. μιπαμμανοῦ! μίμνειν 

ψοῦ Β. . “αἰοῦρις] Οοπῇ, ΤῸ ν. 150 ἀ. 
291 ς. ὑπὸ τοῦ προσγεφαλαίου 1.. ὑπὸ Ἔν προσκεφύλαιρν. ἜΝ, εἰς 

τὸ προσχεφάλαιον Ἐπϑεέδέμίιιβ Ρ. 808,,.48. ἄρνα χρυσῆν] χρυσοῦν 
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τε τὴς τραγῳδίας ἡ πολλὴ; φιάλην ἀργυρᾶν φῆσι γεγοψέ- 
ψαι “Ἡρόδωρος δ᾽ “Πρακλεώτης, ἔχουσαν, ἐμ μέσῳ. ἄρνα, χρυ: 

σὴν. ᾿“ναξιμένης. δ᾽. ὁ. “Ἰαμψιακηνὸς. ἐν ταῖς πρώταις ἐπι- 
γραφομέναις. ἱστορίαις τὸν ᾿Εριφύλης ἃ ὕρμον. διαβόητον ) εγέ- 
σϑαι διὰ τὸ σπάνιον εἶναι τότε χρυσίον παρὰ τοῖς ᾿ Ελ- δ 

λησι. “καὶ γὰρ ἀργυροῦν ποτήριον ἣν ἰδεῖν τότε παράδο- 

ἕξον. μετὰ δὲ τὴν Δελφῶν ὑπὸ Φωχέων κατάληψιν. πάντα 
τὰ τοιαῦτα δαψίλειαν εἴληφεν. ἔχ ποτηρίων δὲ χαλκῶν 
ἔπινον οἱ σφόδρα δοχοῦντες πλουτεῖν καὶ τὰς ϑήχας τού- 

τῶν ὠνόμαζον χαλκοϑήχας. “Ἡρόδοτός τέ φησι τοὺς 4:- 
γυπτίων ἱερεῖς χαλκοῖς ποτηρίοις πίνειν, τοῖς τὲ βασιλεῦσιν 

αὐτῶν ϑύουσί ποτὲ χοινῇ οὐχ εὑρεϑηῆναί φῆσι δοθῆναι, 
φιάλας ἀργυρᾶς: Ψαμμήτιχον γοῦν, νεώτερον ὄντα τῶν 
ἄλλων βασιλέων, χαλκῇ. φιάλῃ σπεῖσαι. τῶν ἄλλων ἄργυ- 

ραῖς σπενδόντων.. συληϑέντος γοῦν τοῦ ἐἰυϑικοῦ ἱεροῦ. ὑπὸ 

τῶν Φωκικῶν τυράννων. ἐπέλαμψε παρᾶ. τοῖς Ἕλλησιν ὃ 
χρυσὸς, εἰσεκώμασε δὲ χαὶ ὃ ἄργυρος. ὕστερον δὲ τοῦ με- 
γίστου ᾿Αλεξάνδρου τοὺς ἐκ τῆς 4σίας ϑϑησαυροὺς ἀνελο- 

μένου ὄντως ἀνέτειλεν ὃ κατὰ Πίνδαρον εἰρυσϑενὴς πλοῦτος. 
20. Καὶ τὰ ἐν Δελφοῖς δὲ ἀναϑήματα τὰ ἀργυρᾶ, καὶ 

τὰ χρυσᾷ ὑπὸ πρώτου Τὔγου τοῦ “1υδῶν βασιλέως ἀνε- 
τέϑη" καὶ πρὸ τῆς τούτου βασιλείας ἀνάργυρος ἔτι δὲ 

ἄχουσος ἣν ὃ Πύϑιος, ὡς Φανίας τέ φησιν ὁ Ἔρέσιος 

χαὶ Θεόπομπος ἐν τῇ τεσσαρακοστῇ τῶν Φιλιππικῶν. στο- 

ἢ ροῦσι γὰρ οὗτοι κοσμηϑῆναι τὸ Πυϑιχὸν ἱερὸν ὑπό τε 
τοῦ 1 γου καὶ τοῦ μετὰ τοῦτον Κροίσου, μεϑ'’ οὖς ὑπό 
τε Π έλωνος χαὶ ἰέρωνος τῶν “Σικελιωτῶν, τοῦ μὲν τρίποδα 

" ἢ - ᾿ ἣς ΕἸ « 

χαὶ Νίχην χρυσοῦ. πεποιημένα ἀναϑέντος καϑ'΄, οὖς χρό- 

ἀρνίον ἀἰοῖέ Ἐπιδέδεμία5 Ρ. 868, 49. "Εριφύλης ἀριφύλης Β. 
χρυσίον] χρυσεῖον Ῥ. 

281 ἃ. δαψίλειαν δαψιλείαν Ῥ, δον οῦντες ᾿'πλουτεῖν 1 ὄλβιου 
ἘΠαδέλε 5 Ρ. 808, 51., ποὸπ (. τέ φησι) δὲ φησὶ Β. Ἠδτγοδοίῖ 

Ιοοὰβ 1, 101. ποὴ ἀδὸ Ἀνρεπίθίβ 5684 96 ΔΌΓΟΙΒ λερῥμβηθῃ ΕΥΤΝ 
συληϑέντος γοῦν] συληϑέντος οὖν Ὁ. 

4.231 6. Πίνδαρον] Ῥυΐ, Δ 0 Ὁ ἐπρλθοδα ΟΡ. εὐρυσϑένης ὙΤ,. 
τοῦ πρώτου γίγου τοῦ Ὁ. ὑπὸ τοῦ πρώτου βασιλέως «1υδῶν Τὕγου 

Ἐπδέαί πα Ρ. 808, 98. “Ἔρέσιος) ἑερέσιος᾽ . 
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νδὲς "Ξέρξης ἐπεστράτευε τῇ “Ελλάδι, τοὺ δ᾽ Ἱέρωνος τὰ 

ὅμοια." λέγει δ᾽ οὕτως ὃ Θεόπομπος "Ἤν; γὰρ τὸ παλαιὸν 

τὸ ἱερὸν χεκοσμημένον χαλκοῖς ἀναϑήμασιν, οὐκ ἀνδριᾶ- 
σιν, ἀλλὰ λέβησι καὶ τρίποσι χαλκοῦ πεὲποιημένοις. “1ἀκε- 

432 δαιμόνιοι οὖν χρυσῶσαι βουλόμενοι τὸ πρόσωπον τοῦ ἐν 
᾿“μύκλαις ᾿πόλλωνος χαὶ οὐχ εὑρίσχοντες ἐν "τῇ “Ἑλλάδι 

χρυσίον, πέμψαντες εἰς ϑεοῦ ἐπηρώτων τὸν ϑεὸν. παρ᾿ οὗ 
χρυσίον πρίαιντο. ὁ δ᾽ αὐτοῖς ἀνεῖλε παρὰ Κροῖσον τὸν 
«Τυδὸν πορευϑέντας ὠνεῖσϑαι παρ᾽ ἐχείνου. καὶ οἱ πορευ- 
ϑέντες παρὰ Κροίσου ὠνήσαντο. “Ἰέρων δ᾽ ὁ Συραχόσιος 

βουλόμενος ἀναϑεῖναι τῷ ϑεῷ τὸν τρίποδα καὶ τὴν ᾿Νίχην 
ν» ἐξ ἀπέφϑου χρυσοῦ ἐπὶ πολὺν χρόνον ἀπορῶν χρυσίου 
ὕστερον ἔπεμψε τοὺς ἀναζητήσοντας εἷς τὴν ᾿Ελλάδα: 

οἵτινες μόλις ποτὲ εἰς Κόρινϑον ἀφικόμενοι χαὶ ἐξιχνεύ- 
σαντὲς εὗρον παρὰ ᾿Αρχιτέλει τῷ Κορινϑίῳ, ἃ ὃς πολλῷ χρόνῳ 

συνωγνούμενος κατὰ μικρὸν ϑησαυροὺς εἶχεν οὐκ ὀλίγους. 
ἀπέδοτο γοῦν τοῖς παρὰ τοῦ Ἰέρωνος ὕσον ἠβούλοντο, 
χαὶ μετὰ ταῦτα πληρώσας χαὶ τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα ὅσον 
ἠδύνατο χωρῆσαι ἐπέδωχεν αὐτοῖς. ἀνϑ'᾽ ὧν “Ἰέρων πλοῖον 
σίτου καὶ ἄλλα πολλὰ δῶρα ἔπεμψεν ἐκ Σικελίας." 

ξ 21. Ἵστορεῖ᾽ τὰ αὐτὰ καὶ Φανίας ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν 
«Σικελίᾳ τυράννων, ὡς χαλκῶν ὄντων τῶν παλαντών ἀναϑη- 

μάτων χαὶ τριπόδων καὶ λεβήτων καὶ ἐγχειριδίων, ὧν ἐφ᾽ 
ἑνὸς καὶ ἐπιγεγράφϑαι φησὶν. 

Θάησαί μὐ ἐτεὸν γὰρ ἐν Ἰλίου εὐρέϊ πύργῳ 
ἦν, ὅτε καλλιπόμῳ μαρνάμεϑ'᾽ ἀμφ᾽ ᾿Πλένῃ" 

καί μ᾽ ᾿Αντηνορίδης ἐφόρει κρείων ᾿Πλικάων. 
γῦν δέ μὲ “ητοΐδου ϑεῖον ἔχει δάπεδον. 

ἃ ἐπὶ δὲ τρίποδος, ὃς ἣν εἷς τῶν ἐπὶ Πατρόκλῳ. ἄϑλων τε- 

ϑέντων 

231 ἔ. ἐπεστράτευε] ἐπεστράτευσε 5(. ἄνδοιῶσιν Ῥ. ἀνδριάσιν Ὑ].. 

232 ἃ. οὖν δἀἀ4. ΑΒ. οπι. ΡΥ. ΑΚροῖσον τὸν “υδὸν δοῖνν 616}. 

ΠΡΡῚ χροίσου (χρίσου Β) τοῦ λυδοῦ. παρ᾽ ἐκείνου οπι. Ὁ. 

«Κροίσου) κρίσου Β. συρακόσιὸς ΑΒΟ, συρακούσιος ΡΨΤΩ, 
232 Ὁ. ὅσον ἠβούλοντο (ἀδαυθομπι5. {10}1 ὃν ἠβούλοντο. 

282 ο. Ἐρίσγαπιπια ἐπ΄ ΑπΈΠ0]. Ραϊαέ, τδοορέαπι γ0]. Π. ν. 824. 

232 ἃ. Ἰϑρ᾿στᾶπημηα ὃχ Αἰμθηᾶθο γϑρθῦε Εὐιδίδεμῖα5 Ρ. 15:10, 

44. Ἐχβίαξ 'π Ἀπέμοὶ, Ραϊαΐί. νοὶ]. ἴ. ρ. 20 1. 
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Χάλκεύς εἶμι τρίπους" Πυϑοῖ δ᾽ ἀνάχειμαι ἀραλλίας 
χαί μ ἐπὶ. Πατρόκλῳ ϑῆχεν πόδας ὠχὺς ᾿ἠχιλλεύς" 

Τυδείδης δ᾽ ἀν ΒηΝὲ βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 

γιχήσας ἵπποισι παρὰ πλατὺν ᾿λλήσποντον. 
Ψῃ “Ἔφορος δὲ 1) 4ημόφιλος ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἐν τῇ 

[6 τριαχοστῇ τῶν ἱστοριῶν οὗ! τι τοῦ ἐν Δεμροῖς ἱεροῦ λέγων 
φησὶν Ἷ ̓ Ονόμαρχος. δὲ χαὶ (άδϊλλος καὶ Φάλαικος οὐ μό- 
ψον ἅπαντα τὰ τοῦ ϑὲ τοῦ ἐξεκόμισαν, ἀλλὰ τὸ τελευταῖον 
αἱ γυναῖχες αὐτῶν τὸν τε τῆς ᾿Εριφύλης χύσμον ἔλαβον, 

ὃν ᾿Δλχμαίων εἰς Δελφοὺς ἀνέϑηκε κελεύσαντος. τοῦ ϑεοῦ, 

καὶ τὸν τῆς ᾿Ελένης ὅρμον Μενελάου ἀναϑέντος. ἑκατέρῳ 
γὰρ ὃ ϑεὸς ἔχρησεν" “λχμαίωνι μὲν πυνϑανομένῳ πῶς 
ἂν τῆς μανίας ἀπαλλαχγείη, 

Τιμὴέν μ᾽ αἰτεῖς δῶρον, μανίαν. ἀποπαῦσαι. 
ἔ χαὶ σὺ φέρειν τιμῆεν ἐμοὶ 7έρας, ᾧ ποτε μήτηρ 

“Ἱμφιάραον ἔχρυψ᾽ ὑπὸ γὴν αὐτοῖσι σὺν ἵπποις" 
Μενελάῳ δὲ πῶς ἂν τὸν ᾿ἀλέξανδρον τιμωρήσαιτο, 

Πάγχρυσον φέρε χόσμον ἑλὼν ἀπὸ σῆς ἀλόχοιο 
δειρῆς, ὃν ποτε Κύπρις ἔδωχ᾽ ᾿Ελένῃ μέγα χάρμα. 
ὡς σοὶ ᾿“λέξανδρος τίσιν ἐχϑίστην ἀποδώσει. 

2 3 8 συνέβη δὲ ταῖς γυναιξὶν ἔριν ἐμπεσεῖν περὶ τοῦ χόσμου 
τούτου ποτέρα πότερον λήψεται. χαὶ διακληρουμένων ἢ 
μὲν σχυϑρωπὴ οὖσα χατὰ τὸν βίον καὶ σεμνότητος πλήρης 

τὸν ᾿Εριφύλης ὅρμον, ἡ δὲ ὥρᾳ διαφέρουσα καὶ μάχλος 
οὖσα τὸν τῆς “Ἐλένης εἴληφε. καὶ αὕτη μὲν ἐρασϑεῖσα 

ψεαγνίσχου τινὸς ΠΙπειρώτου συνεξεδήμησεν, ἡ δὲ τῷ ἀνδρὶ 
ϑάνατον ἐβούλευσεν." 

28. Πλάτων δὲ ὃ ϑεῖος καὶ “υχοῦργος ὃ “άχων οὐδ᾽ 
εἴων ἐνεπιδημιεῖν ταῖς ἰδίαις πολιτείαις οὔτε τῶν ἄλλων 

πολυτελῶν οὐδὲν, ἀλλ᾽ οὐδὲ υὸν ἄργυρον οὐδὲ τὸν χρυ- 

εἶμι τρίπους] ἡμυτρίπους Β. ϑῆχεν)] ϑῆκε ΔΌ οἱ Ἐπιβεαί ἴα. 
232 6. Φαάΐλλος ΥΙ,. φαῦλος ΑΟ. φάυλος Β. φάδλος Ρὶ εὲ Ἐυ- 

βίαι πῖυβ Ρ. 808, 52, ἀπαλλαγείη ἀπαλλαγὴ Β. Οὐδουϊαπι 
ΔΙοπιθοπὶ ἀδίμπι σϑρϑεῖε Ἐπιβίδι 5 Ρ, 1697, 48. 

252 ἔ, γὴν] γαῖαν Ἐπί! τι. πάγχρυσον ΡΙ,. πάγχρυσον Υ 

ὡς σοὶ) ὥς σον ὙἼΙ,. ὡς σοὲ Ῥ, ἀποδώσει ῬΊ,. ἀποδώση Υ- 

288 ἃ. εἴληφε δἀάϊέιπι ἐχ Ὁ. εὔληχε Μαγχία5 δὰ Ἑρποῦὰπι Ρ- 
208. ᾿Ηπειρώτου] ἡπηρώτου Β. 
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ν σὸν, τῶν ΜΞ ἑτοβλλειοβίιῳοι τὸν σίδηρον. καὶ τὸν χαλκὸν ἀρ- 
χεῖν νομέζοντἑ ἐφ, κεῖνα δ᾽ ἐκβάλλοντες ὡς λυμαινόμενα τὰς 
ὑγιαινούσας τῶν βγγοος Ζήνων δὲ ὃ ἀπὸ τῆς στοᾶς πάντα 
τὰ ἄλλα «πλὴν τοῦ “γομίμως αὐτοῖς χαὶ χαλῶς χρῆσϑαι 

γρμίσας ἀδιάφορα τὴν μὲν εὐχὴν αὐτῶν͵ καὶ φυγὴν ἀπει- 
πὼν; τὴν χρῆσιν δὲ τῶν λιτῶν καὶ ἀπερίττων προηγουμέ- 

ψως ποιεῖσϑαι προστάσσων, ὅπως ἀδεῆ χαὶ ἀϑαύμαστον 
πρὸς τἄλλα τὴν διάϑε ἐσίν Τῆς ψυχῆς ἔχοντες οἱ ἄνϑρωποι; 

6 ὅσα. μήτε χαλά ἐστι μήτε αἰσχρὰ » τοῖς μὲν χατὰ φύσιν 

ὡς. ἐπὶ πολὺ χρῶνται; τῶν δ᾽ ἐναντίων μηδὲν ὅλως δεδοι- 

κότες λόγῳ χαὶ μὴ φύβῳ. τούτων ἀπέχωνται. οὐδὲν γὰρ 
ἢ φύσις. ἐκβέβληκεν ἐκ τοῦ χόσμου τῶν εἰρημένων, ἀλλ᾽ 
ἐποίησεν ὑπογείους, αὐτῶν φλόβαρ πολύπονον χαὶ χαλεπὴν 
ἐχούσας ἐργασίαν, ὕπως οἱ περὶ ταῦτα. σπουδάζοντες ὀδυ- 

ψώμενγθι. ι(μετίωσι τὴν χτῆσιν χαὶ οὐχ οἱ μεταλλεύοντες μόνοι, 
ἀλλὰ χαὶ οἱ τὰ μέταλλε ευϑέντα συναγὲ ἰρο»τὲ ἐς μυρίοις μό-᾿ 

χϑοις ϑηρεύωσι τὴν : περίβλεπτον ταύτην πολυχτησίαν. δεί- 

ἃ γματος μὲν οὖν χάριν κ΄ κα « ἐπείπερ ἐπιπόλαιον αὐτῶν 
ἐστι τὸ γένος, εἴ γ᾽ ἐν ταῖς ἐσχατιαῖς τῆς οἰχουμένης καὺ 
ποτάμια τὰ τυχόντα ψήγματα χρυσοῦ, καταφέρει, χαὶ 
ταῦτα γυναῖκες καὶ ἄνδρες ἀσϑενεῖς τὰ. σώματα σὺν ταῖς 
ἄμμοις ὑποψήχοντες, διστᾶσι χαὶ πλύναντες ἄγουσιν ἐπὶ 
τὴν χώνην, ὡς παρὰ τοῖς ᾿Ελουητίοις φησὶν ὃ ἐμὸς Π|ο- 

σειδώνιος χαὶ ἄλλοις τισὶ τῶν Κελτῶν. καὶ τά τε πάλαι 

μὲν “Ρίπαια καλούμενα ὄρη, εἰϑ᾽ ὕστερον Ὅλβια προσα- 
γορευϑέντα, νῦν δὲ “ἀλπια, ἔστι δὲ τῆς 1] ἀλατίας, αὐτο- 

233 ". ἀρκεῖν σ. ἀρκείσϑαν ΡΥ͂Τ,. εὐχὴν σαδαυθοπαβ. 1] 
ἀρχὴν. ἀπερίττων προηγ, ουμένως Οαδδιμβοπυδ. ΓΑΡΓῚ 1 ΓΙ Ἂν Τα “προὴ- 

γορευμένως, ἀϑαύμαστον] ἀϑαύμαστον Ρ. ὅσα] ᾧ ὅσα Β. 

- 233 ὁ. χαλεπὴν ΡΙ,. χαλεπὸν , καὶ οὐχ οἱ ΛΑΌ. καὶ οὐχὲ οἱ Β. 

ἀλλ᾽ οὐχ οἱ ΡΥ. 

233 4. Ροβὲ χάριν Ἰδοπδπι ἱπάϊοανιε Οαβδαθοπαβ. [Ιἢ σ Ροβέ 
πολυχτησίαν 516 Ρεγβίίαν, ὅτι ἐν ταῖς ἐσχατιάϊς, τῆς οἰχουμένης ---. ΒΙατα 

δχ δος Ἰοθὸ τερϑεῖέ Ἐπβέαξμια5 ν. 1485, Ὁ2. -- 1486, 2. 
ὑποψήχοντες Ὁ δὲ οριέοπιθ ΗΘ βοῖ 6111. ὑποψύχοντες, ΡῬΥΨΙ.. ὡς 

παρὰ -- Κελτῶν οἱ. Ὁ. ᾿Ἐλουητίοις ΘΟ ΘΙ Θ ἢ: ̓δπουητίοις ΑΡ, 

ἐπουχτίοις Κι. ἐπαχτίοις Ψ},. φησὶν 0. Β. . “Ῥίπαια) ῥιπιῶῖα » 

δὲ Ἐπιβέδεθ 15. Ὄλβια 1, εἰ Ἐπβεαΐπίι5, ὄβιω ῬΥ͂. ᾿Ἄλπια) 

ἀλπιώ καὶ ἀἄλπεις Ἐπ ΔΕ 65, Ταλανίας] γαλατείας Ῥ. ; 
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8 μάτως ὕλης ̓ ἐμπρησϑείσης᾽ ᾿ἀργύρῳ διερρύη. τὸ μέντοι 7ε 
πολὺ τούτου βαϑείαις.. ̓χαὶ κακοπάϑοις μεταλλείαις εεὑρί- 
σχέται χατὰ τὸν Φαληρέα “Τημήτριον,. ἐλπιζούσης τῆς πλεοΞ: 
γεξίας ἀνάξειν. ἐχ τῶν μυχῶν τῆς γῆς: αὐτὸν τὸν Πλούτωνα. 

χαριεντιξόμενος γοῦν φησιν ὅτι: »ΤἹολλάκις χαταναλώσαν- 

τεδ᾿ τὰ “φανερὰ ᾿ 'τῶν ἀδήλων. ἕγεκα ἃ μὲν ἐμεέλλον. οὐχ ἔλα- 
ϑον, ἃ δ᾽ εἶχον ἀπέβαλον, ὥσπερ᾽ αἰνίγματος τρόπον" ἀτὺ- 

᾿χοῦντεξ.““ ΤΩΝ ; (χα τῇ 

β τ 94, “ακεδαιμόνιοι δ᾽ ὑπὸ τῶν ιἐϑῶν κωλυόμενοι εἰσα 
Ῥ φέρειν εἰς τὴν Σπάρτην, ὡς ὃ αὐτὸς ἱστορεῖ Ποσειδώνιος; 

χαὶ χκτᾶσϑαι ἄργυρον χαὶ χρυσὸν: ἐχτῶγντο μὲν, οὐδὲν ἧττον, 

παραχατε «τίϑεντο δὲ τοῖς ὁμόροις “ρκάσιν" εἰτὰ πολεμίους 

αὐτοὺς ἔσχον ἀντὶ φίλων, ὅπως ἀνυπεύϑυνον τὸ ἄπιστον 
διὰ τὴν ἔχϑραν γένηται: τῷ μὲν οὖν ἐν Ζ:ε ἐλιροῖδι ἡ“πόλ- 
λῶνι τὸν πρότερον" ἐν τῇ “Μακεδαίμονε, χρυσὸν καὶ “ἄργυρον 
ἱστοροῖσιν ἀνατεϑῆναε, δημοσίᾳ, δὲ εἰς τὴν πύλιν. Αύσει-: 

. δρον εἰσαγαγόντα πολλῶν χαχῶν αἴτιον γενέσϑηαι: Τύς- 

84 λιππον γοῦν τὸν ΖΣυραχοσίους ἐλευϑερώσαντα ἃποϊλανεῖν 
ἀποκαρτερήσαντα. λόγος, καταγνωσϑέντοι ὑπὸ τῶν. ἐφόρων 

γοσφισάμενον ἐκ τοῦ -“υσανδρείου χρήματος: τοῦ δὲ ἀνα- 
τιϑεμένου ϑεῷ χαὶ συγχωρουμένου δήμῳ χαϑάπερ κοσμή- 

ματος καὶ χτήματος οὐ κάρα ἣν τὸν ϑνητὸν. ἀλύφηρρα 

γενέσθαι. ) ἱ ; ᾿ 

25) Τῶν δὲ 1 αλατῶν οἱ Κορδισταὶ καλούμενοι χρίμν 
σὸν μὲν οὐκ εἰσάγουσιν εἰς τὴν αὑτῶν χώραν, ληιξόμενοι 
δὲ τὴν ἀλλοτρίαν χαὶ ἀδιχοῦντες οὐ παραλείπουσι. τὸ δ᾽ 

ἔϑνος αὐτῶν ἐστι μὲν λε είψανον τῶν μετὰ ρέννου στρα- 
τευσαμένων" ἐπὶ τὸ "Μελφιχὸν βόρτερον ΠΣ ἀλατῶν, :Βαϑάνα- 
τὸς δέ τις Ἰγεμὼν αὐτοὺς͵ διῴχισεν ἐπὶ τοὺς περὶ τὸν Ἴστρον 

283 6. μέντοι γε] γε οι. Ρ, τῶν μυχῶν τῆς γῆς] μυχῶν γῆς 
Ἐπι5ίδέμιι5. ν. 1488, 2. ὁ ἐ: - 

232 ἢ, παραχατετίϑεντο ΒΟ, παραχατετίϑετο ῬΥ͂Τ;. ἀνυπεύ-: 
ϑυνον] ἂν (ἀν ΡῚὴ ὑπεύϑυνον ΒΡ. . 

284 ἃ. συρὰκοσίους ΑΒΌ. συρακουοσίους ῬΎΙ,. λυσανδρείου Ο, 
λυσανδρίου ῬΥΈ,. χρήματος) ὀχήματος Ῥ. τοῦ δὲ --ἰ γενέσ δ᾽ 
οπὶ. (Ὁ. ᾿Π δήκῳ ΥΨἹ,. δήμου ΑΒΡ, αὑτῶν] αὐτῶν ῬΨΕ,. “ 

284 ". μετὰ Ῥρέννου] μετὰ βρέννους ἃ. μεταβρέννους Β.. 
Βαϑάνατος) Τιοσεθαίαν Βιϑανάτιος. ,, Π)μοὶς ποιό σαγὶθ βορέρίιην 



510 ς 

τόπους, ἀφ᾽ οὗ χαὶ τὴν. ὁδὸν δι᾿ ἧς ἐνόστησαν Βαϑανατίαν 
καλοῦσι χαὶ τοὺς ἀπογόνους τοὺς ἐκείνου Βαϑανάτους ἔτι 
καὶ νῦν προσαγορεύουσιν. ἀφωσιώκασι δὲ οὗτοι τὸν χρυσὸν 
καὶ οὐχ εἰσφέρουσιν, εἰς τὰς πατρίδας, δὶ ὃν πολλὰ καὶ δεινὰ 

ἔπαϑον" ἀργύρῳ δὲ χρῶνται, χαὶ τούτου χάριν πολλὰ χαὶ 
δεινὰ. ποιοῦσι. χαίτοι γε ἐχρῆν οὐχὶ τὸ γένος τοῦ συλη- 
ϑέντος, ἀλλὰ τὴν ἱεροσυλήσασαν ἀσέβειαν ἐξορίσαι" εἰ δὲ 
μηδὲ τὸν ἄργυρον εἰσέφερον εἰς τὴν “χώραν, ἢ περὶ τὸν 
χαλκὸν ἄν χαὶ σίδηρον ΝΥΜΕΝΝΝΝι 1) καὶ, εἰ νηδδ, ταῦτ᾽ 

ἣν παρ᾽ αὐτοῖς, περὶ τῶν βρωτῶν χαὶ ποτῶν καὶ τῶν 
ἄλλων ἀναγχαίων ὁπλομανοῖντες ἂν διετέλουν. 

20. Τοσαῦτα καὶ τοῦ Ποντιανοῦ εἰπόντος ---- ἐφιλο- 

τιμήσαντο γὰρ οἱ πολλοὶ τὰς τοῦ Οὐλπιανοῦ ἀπολύσασϑαι 
προτάσεις " ὧν τὰς ὑπολειπομένας διελόμενοι ὃ μὲν “Πλού- 

ταῦχος ἔφη, Τὸ δὲ τοῦ παρασίτου ὕνομια πάλαι μὲν ἦν 
σεμνὸν χαὲ ἱερόν, Πολέμων γοῦν --- ὁ εἴτε Σάμιος. ἢ 

“Σικυώνιος εἴτ᾽ ᾿ϑηναῖος ὀνομαζόμενος χαίρει, ὡς ὁ Μο- 
ψεάτης “Ηραχλείδης λέγει χαταριϑμούμενος αὐτὸν χαὶ ἀπὶ 

ἄλλων πόλεων: ἐπεκαλεῖτο δὲ καὶ στηλοκόπας, ὡς ᾿Ηρόδι- 
χοὸς ὁ 'Κρατήτειος εἴρηχε ---α γράψας περὶ παρασίτων φη- 

σὶν οὕτως "Τὸ τοῦ παρασίτου ὄνομα νῦν μὲν ἄδοξόν ἐστι, 

παρὰ δὲ τοῖς ἀρχαίοις εὑρίσχομεν τὸν παράσιτον ἱερόν. τι 
χρῆμα καὶ τῷ συνϑοίνῳ παρόμοιον. ἐν Κυνοσάργει μὲν 
οὖν ἐν τῷ “Ἡρακλείῳ δεήδη τίς ἐστιν, ἐν ἡ λέν: μὲν 

᾿Αλκιβιάδου, γραμματεὺς δὲ Στέφανος Θουχυδίδου, λέγεται 

ἐμ πυεἰογίδιι8 οὔῇεπάϊηιθ, ἀϑθανάτιος απ βατάνατος."“ σαβδυθοπαβ. βα- 
δηγαβα. ἀϑανάτιος Ἀ. δηγαβα. ἀϑανάτιος ΒΡ. δὴ γα βα ἀϑανάτιος 6, 

πἰβὶ φυοᾶ ἱπ 6 δὴ γα 5.114 Ὀ86 ἴπ Πἰξαγᾶ βαπέ, ἀϑανάώτιος Ὁ, ἴπ 4ὺ0 

βίο βευρίυπι, ἀϑανάτιος δέ τις ἡγεμὼν διώκισεν αὐτοὺς ἐπὶ --- τόπους, 

οὗ .χαὶ τοὺς ἀπογόψοης βαϑανάτους καλοῦσιν. ἀφ᾽ οὗ ϑομυνοῖρ. 
Το ροθαίαγ ἀφ᾽ ἧς. Βαϑανατίαν ---- ἐκείνου αὐ. ΑΒΡΙ,. οπι. Υ. 

βαϑανατίαν ῬΙ,. βαϑαναττίαν Δ. βαϑανίαι ἴῃ Ἰϑοεϊοπίθυβ Αορία- 
πὶϑ ἱηνεπὶέ δοδννοῖσῃ. ἀργύρῳ] ἀργυρίῳ Ὁ, 

Ὧ34 ς. ἢ περὶ ΑΒΟΡ. ἢ οπι. 1]. ἢ καὶ εἰ μηδὲ δον οΙ ἢ. 
χαὶ εἰ μηδὲ ῬΥΎΤ,. ἡ. μηδὲ Ὁ. ταῦτ᾽ ἦν δϑομννεῖρη. ταύτην ΑΒΡ, 

τοῦτ᾽ ἣν ΟΥΤ.. ᾿ 

234. ἃ. Κρατήτειος) χρατήτιος Β. 
234 ς. Κυνοσάργεε μὲν] κυνοσάργει. οὗ μὲν ΒΡ. λέγεται δ᾽ 
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δ᾽ ἐν αὐτῷ περὶ τῆς προσηγορίας οὕτως ,, Γὰ δὲ ἐπιμήνιᾳ 

ϑυέτω ὃ ἱερεὺς μετὰ τῶν παρασίτων." οἱ δὲ. παράσιτοι 

ἕστων ἐκ τῶν νύϑων καὶ τῶν τούτων παίδων χατὰ τὰ 
πάτρια. ὃς δ᾽ ἂν μὴ -ϑέλῃ παρασιτεῖν, εἰσαγέτω καὶ περὲ 

τούτων εἰς τὸ δικαστήριον." ἐν δὲ τοῖς κύρβεσι τοῖς περὺ 

τῶν. Δηλιαστῶν οὕτως γέγραπται »Καὶ τὼ κήρυχε ἐκ τοῦ 

Ε γένους τῶν κηρύχων τοὺ τῆς τω ἀμονῆρα τούτους δὲ 
παρασιτεῖν ἐν τῷ 4“ηλίῳ ἐνιαυτόν.“ ἐν δὲ Π]αλληνίδιε τοῖς 
ἀναϑήμασιν ἐπιγέγραπται τάδε ,[Ἄρχοντες καὶ παράσιτοε 
ἀνέϑεσαν οἱ ἐπὶ ΠΠυϑοδώρου ἄρχοντος στεφανωϑέντες χρυ- 

σῷ στεφάνῳ.“ ἐπὶ δὲ φυλῆς ἱερείας .,]Π]αράσιτοι ἐπὶ λυχο- 

στράτου 1" ἀργήττιος, Περιχλῆς Περιχλείτου Πιτϑεὺς, Χα- 

ρῖνος Δημοχάρους 1 ἀργήττιος.“Φ χάν᾿ τοῖς τοῦ βασιλέως 

δὲ νόμοις γέγραπται ,,Θύειν τῷ «“πόλλωνι τοὺς ᾿ἄχαρ- 
γέων παρασίτους." Κλέαρχος δ᾽ ὁ “Σολεὺς, εἷς δ᾽ οὗτος 

τῶν ᾿Δριστοτέλους ἐστὲ μαϑητῶν,. ἐν. τῷ πρώτῳ τῶν βίων’ 
85τάδε γράφει , Ἔτι δὲ παράσιτον νῦν μὲν τὸν ἕτοιμον, τότε 

δὲ τὸν εἰς τὸ συμβιοῦν κατειλεγμένον. ἐν γοῖν τοῖς παλαιοῖς 
γόμοις αἱ πλεῖσται τῶν πόλεων ἔξει καὶ τήμερον ταῖς ἐντι- 
μοτάταις ἀρχαῖς συγκαταλέγουσι παρασίτους. “ Κλείδημος 
δ᾽ ἐν τῇ ἀτϑίδι φησὶ, Καὶ παράσιτοι δ᾽ ἡρέϑησαν τῷ 
Ἡρακλεῖ.“ καὶ. Θεμίσων δ᾽ ἐν Παλληνίδι » ̓ἐπιμελεῖσϑαι 

δὲ τὸν βασιλέα τὸν ἀεὶ βασιλεύοντα καὺ τοὺς παρασίτους 

οὐς ἂν ἐκ τῶν δήμων προαιρῶνται χαὺ τοὺς γέροντας καὶ 
τὰς γυναῖχας τὰς πρωτοπόσεις.“ - 

Ρ 27. Ἔχεις δὲ κάκ τούτων, χαλέ μου Οὐλπιανὲ, ζητεῖν 
τίνες αἱ πρωτοπόύσεις γυναῖχες. ἀλλὼ μὴν, περὶ γὰρ τῶν 
παρασίτων ὃ λόγος, χὰν τῷ ᾿Αναχείῳ ἐπί τινος στήλης 

Β. Τιοσοθαΐιν λέγεταί τ΄, ἔστων ΔοΙΘ᾽υ5 ἀθ θοηΐ5. ἀαπιπαξογατα 
Ρ. 78. Τιοσοθαίυῦ ἕνα τῶν. ἐκ τῶν. οπι. Β. χατὰ --- τού-- 

τῶν (ἃ. ΑΒΡΙ,. οπὶ. ἡ. . κατὰ τὰ πάτρια Β εἐ Οαδαιδοπὺβ ἱπ 
δηποίδέξοπθ. ΔΒοχαΐ τὰ. 

234 ἢ, φυλῆς ἱερείας} φιάλης ἱερᾶς Ῥοέϊέαϑ. ἐπὲ λυκοστράτου 
μθτὶ οονγυρέο. ᾿Επίλυκος Στρατίου Ἠοτίηρα ΟΡδογυδέέ. ς. 32. 
᾿Αχαρνέων) ἀχαριναίων Β... 

2ϑῦ ἃ. κατειλεγμένον Ο οἔ ορίζοπια Ἠοθβο 6111. κατηλεγμένον Ἀ. 
χκατηλλαγμένον ΡΥΤ.. ἔτει καὶ Δ. ἔτι δὲ καὶ ΡΥΙ.. συγκαταλέ-- 

γουσι) ἐγκαταλέγουσι ϑοινν ΕἸ ἢ, ᾿Ανακείῳ] Ἐπϊαδέδεμιτ5 Ρ. 1119, 9. 
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γέγραπται ., Τοῖν δὲ βοοῖν τοῖν ἡγεμόνοιν τοῖν ἐξαιρουμέ- 
ψοιν τὸ μὲν τρίτον. μέρος εἰς τὸν ἀγῶνα, τὰ δὲ δύο" μέρη 
τὸ μὲν ἕτερον τῷ ἱερεῖ, τὸ. δὲ τοῖς “παρασίτοις.““ Κράτης 
δ᾽ ἐν δευτέρῳ ᾿Αττικῆς. διαλέχτου φησὶ" »Καὶ ὃ παράσιτος 

τάκεισαι γῦ» ἐπ᾿ ἄδοξον μὲν: χεῖται πρᾶγμο, πρότερον δ᾽ ἐχαλοῦντο 
παράσιτοι οἱ ἐπὶ τὴν τοῦ ἱεροῦ σίτου ἐκλογὴν αἱρούμενοι; 

ς χαὶ ἣν; ἀρχεῖον τι πορασίτων, διὸ χαὺ ἐν τῷ. τοῦ βασιλέως 

νμῈ δὲ δῷ νόμῳ" γέγῤῥαπται:. 'ταυτὶ᾽ » ἐπιμελεῖσίαι δὲ τὸν “βασιλεύοντα 
τῶν τε ἀρχόντων, πὼς ἂν χαϑιστῶνται, καὶ τοὺς παρασί- 
τους ἐχ τῶν δήμων αἱρῶνται κατὰ τὰ «γεγραμμένα. τοὺς 
δὲ παρασίτους ἐκ τῆς βουχολίας ἐχλέγειν ἐκ τοῦ μέρους 
τοῦ ἑαυτῶν ἕκαστον ἑχτέα χριϑῶν,. δαίνυσθαί τε τοὺς ὃν- 
τας “Ιϑηναίους ἐν τῷ ἱερῷ κατὰ τὰ πάτρια. τὸν δ᾽ ἑχτέα 
παρέχειν εἰς τὰ ἀρχεῖα τῷ «“Ἰπόλλωνι τοὺς -᾿Ἡχαρνέων πα- 

θασίτους ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς τῶν χριϑῶν-." ὅτι δὲ χαὶ ἄρα 

ἃ χὲ εἴον ἣν αὐτῶν ἐν. τῷ. αὐτῷ γόμι 'τάδε γέγραπται ΕἸ 
τὴν ἐπισχευὴν τοῦ νεὼ; τοῦ ἀρχείου τοῦ παρασιτείου χαὶ. 
τῆς οἰχίας τῆς ἱερᾶς διδόναι τὸ ἀργύριον, ὁπόσου ἂν οἱ 
τῶν ἱερέων ἐπισχκευασταὶ. μισϑώσωσιν.““ ἐκ τούτου δῆλόν 
ἐστιν ὃτι ἐν ᾿ᾧ τὰς ἀπαρχὰς ἐτίϑεσαν τοῦ ἱεροῦ σίτου οὗ 

παράσιτοι; τουτὸ παρασίτειον προσηγορεύετο." ταὐτὰ ἱστο- 
ρεῖ χαὶ Φιλόχορος ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ. Ἵετραπόλει. ἜΗΣ 

μονεύων τῶν καταλεγομένων τῷ Ἡρακλεῖ παρασίτων," καὶ 
6 Διόδωρος ἢ “Σινωπεὺς χωμῳδιοποιὺρ: ἐν ᾿ἐπιχκλήρῳ. "οὗ τὸ 

μαρτύριον ολίγον ὕστερον παραϑήσομαι. “Τριστοτέλης δὴ 

ἐν τῇ Μεϑωναίων πολιτείᾳ, »ΤΠῈαράσιτοι (φησὴ τοῖς μὲν 
ἄρχουσι δίο χαϑ'᾿ ἕκαστον ἦσαν, τοῖς δὲ πολεὲ ἑμάρχοις εἷς. 

τεταγμένα δ᾽ ἐλάμβανον παρ᾿ ἄλλων τέ τινων χαὶ τῶν 
ἁλιέων ὄψον." 

23 ο. ταυτὺὴ] ταυτὰ Β.- δαίνυσθαι ῬῚ.. δαίννυσθαυ ΚΟ. 

τε τοὺς Β. ΑΡοταί τε. ἀἀϑηναίων ΒΌ. γοιῃῤοε ψΠ.- Ἤχάρα 

γέων] ἀχαριναίων Ὦ.. 
235 ἃ. τοῦ νεὼ (νέω ῬῚ τοῦ ἀρχείου ΑΟΡ, τοῦ νεώτου ἀρχαίου γ. 

τοῦ νεώτου ἄρχείου 1.. ἀρχείου τοῦ Οαδαιθοπιιβ. Πρ λίαν. ἀρχείου 

χαὶ τοῦ. παρασιτείου ΒΟ. παρασιτίου ῬΥ͂Τ,, παρασίτειον͵ ϑοῦῖθ6- 

θαυ παρασίέτιον. ταὐτὰ 1.. ταῦτα ΒΡΥ, . 
280 6. χωμῳδιοποιὸς Δ. κωμῳδοποιὸς ΡΥ͂Τ. ὀλίγον ὕστερον 

Ρ; 239 ἃ. Ἱμεϑωναίων) μεθωνέων ῬῸ, 
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28, Τὸν δὲ γὺν λεγόμενον παράσιτον Καρύστιος ὁ 
178 ἐργαμηγὸς ἐν τῷ περὶ διδασχαλιῶν εὑρεϑῆναί φησιν ὑπὸ 
πρώτου ἥγρ, ἢ ἐχλαϑόμενος ὅτι ᾿ἐπίχαρμος ἐν ᾿Ελπίδι 

1 ἢ πλούτῳ παρὰ πότον αὐτὸν εἰσήγα γὲν οὑτωσὶ λέγων 

᾿4λ᾽ ἄλλος ὅδ᾽ ἕστηχ᾽ ὧδε τοῦδε κατὰ πόδας, 

τὸν ῥῳδίως λαψῇ τυ; καίτοι νῦν γα ϑὴν 
εὔωνον, ἀείσιτον. ἀλλ᾽ ἔμπας ὅδε 
ἄμυστιν ὥσπερ κύλικα πίνει. τὸν βίον. 

δι᾿ αὐτὸν ποιεῖ τὸν παράσιτον λέγοντα τοιάδε πρὸς τὸν 
πυνϑανόμενον 

Συνδειπνέω τῷ λῶντι, χαλέσαι δεῖ μόνον, 
καὶ τῷ γα μὴ λιῶντι, κωϊδὲν δὲϊ καλεῖν, 

τς τηνεὰ δὲ χαρίεις τ᾽ εἰμὶ χαὶ ποιέω πολὺν 
80 γέλωτα καὶ τὸν ἑστιῶντ᾽ ἑπαινέω. 

5 χαΐ κά τις ἀντίον τι λὴ τήνῳ λέγειν, 
τήνῷ χυδάζομαί τε κἀπωνηχϑόμαν. 
χἤσειτα πολλὰ καταφαγὼν, πόλλ᾽ ἐμπιὼν, 
ἄπειμι. λύχνον δ᾽ οὐχ ὁ παῖς μοι συμφέρει" 
ἕρπω δ᾽ ὀλισϑάζων τὲ καὶ χατάσχοτος 

280 [. ἘΡΙΟΒαΥπιΐ γουβὶβ ὁπη. Ο, Ψ.1. ὧδε Βομυνοῖρ. οὗ 
411|, Τρ τὶ ὅδε. ΥΨ. 2. ῥᾳδίως σοηβοῦ [6η. ῥαδεινῶς ΔΛ, δαδινῶς ΟΥΤ,, 

λαψ}] λάψη Ῥ. καίτου νῦν ΘΟ, ΒΟΥ ἔθη, ΘΟΡΠ οἸναύπιν καὶ τοί- 
ψυν. γαϑηνεύωνον Δ. γαϑηνεύωνον Ῥ. χα 9 ἠνεύωνον Ὑ, χαϑ'᾽ 
ἡνεύωνον Τ.. γα ϑὴν εὔοινον ΟΘΉΒΟΥ 6, ψ, 8. ἀείσιτον ἰάσδπι, 

{θι1 ἀεὶ οἴτον. Υ. 4, πίνειν τὸν ἈΠ. πίνειτον Ἐ ΨΥ. 

βίον] βίχκον Λάδιηυβ. βίκον αἱ ρυϊπια Βυ!] θα σοτυθρία ἀἰχουῦῖέ πὸπ 
ΠΟΥ͂Ϊ, “δι αὐτὸν ΑΒΡ, δ᾽ αὐτὸν Ὑ, αὐτὸν δὲ 1. Ψ,1, συν- 
δειπνέῳ Τ,. συνδειπνέων ΑΒΡΥ͂, δε δ᾽ εἰ Ρ, γ. 2. γαμη- 
λιῶντν τῷ γακωυδενδὲν ΑΡΥΨ, γαμηλιῶντνυ τῶ γα κωυδὲν δὲν Β, γαμη- 
λιῶντι τῷ γα κ᾽ οὐδὲν δεῖ 1... Τὴ λιῶντι, ᾳαρά λεῶντι μού 5. Βοιῖθοπ- 

ἄσπι, ἀορνυθ θη αϊπιβ χορ] απι [ον πὰρ ἐγ ιβν ΠΡ 6, ἀπὰθ Ἰοπρο 

ΧΆΡΙ ΒΒ πᾶ δϑέ, ἩΘΘυ ΟΠ ἶα5, Δεῷ μὲ (οοθχ λέωμι) : ϑέλοιμεις Υ. 3. 
τηνεὶ δὲ δοΙνν οἰ ρ, τηνέδε ΑΡ, τηνιδὲ 18. τηνικάδε ΨΤ.. 

280 ἃ. Υ. 4. ἱστιῶντ᾽ Ῥ, Υ. ὃ. καὶ κά τις ἀντίον ΟἈΒΆΌΒΡΟΠΙΙΒ, 
χαὺ κατισάντιον ὈΥ͂Τ,. τι λὴ τοί. ἱπ Πἰχοορρέϊθ ν, 471. 
ΛΡογὰΐ τι. λὴ τήνῳ Ὀαβδυθοπιβ. λητήνω Ψ|.. λητύνω Ῥ, λέγειν) 
λέγεν Ῥ, λέγεν ΒΑ. Ομτι5. Ψ. 0. κἀπωνηχϑύμωαν ΒΡ, χκάπω νηχϑό- 

μαν Δ. κάπω: νηχϑόμεν Ψ7,. Υ. 7. χἤπειτα 1.. κήπτει τὰ ΒΡ, πίπτευ 
τὰν... . 8. μοι] μου Β. ν. 9. ἕρπω δ᾽ ὀλισϑάζων Ὁ αϑ8α- 
Ῥοπαβ. ἕρπω δ᾽ ὁλισϑράζων (δλ --- 0) Ψ1.. ἑρπώδολις ϑράζων Β, ἕρπω 
δολισϑράζων Ῥ. χατάσκοτος} κατάοκότος (510) Β. κατὰ σχότος μτὶ- 

ΑΤΉΚΝΑΕυΒ. [᾿ “88 



"514 Ἔ 
1 ἕραμος. αἴ χα δ᾽ ἐντύχω τοῖς περιπόλοις, 

τούτοις ἀγαϑὸν ἐπιλέγω τοῖς ϑεοῖς δὲι 

οὐ λῶντι παίων, ἀλλὰ μαστιγῶντί με. 
ἐπεὶ δέ χ᾽ ἥχω οἴκαδις καταφϑαρεὶς, 
ἄστρωτος εὕδω" καὺ "τὰ μὲν πρῶτ᾽ οὐ κοῶ, 

15 ἃς χά μ᾽ ἄχρατος οἶνος ἀμφέπῃ φρένας. ν 

29. Καὶ ἄλλα δὲ τοιαῦτα ἐπιλέγει ὃ τοῦ ᾿Επιχάρμου 
παράσιτος. ὃ δὲ παρὰ τῷ Διφίλῳ τάδε φησὶν 

“Ὅταν μϑ8 καλέσῃ πλούσιος δεῖπνον ποιῶν, 
οὐ χατανοῶ τὰ τρίγλυφ᾽ οὐδὲ τὰς στέγας, 
οὐδὲ δοκιμάξζω τοὺς Κορινϑίους κάδους, 

ἀτενὲς δὲ τηρῶ τοῦ μαγείρου τὸν χαπνόν. 
᾿ 5 χἂν μὲν σφοδρὸς φερόμενος εἰς ὀρϑὸν τρέχῃ, 

γέγηϑα καὶ χαίρω τι καὶ πτερύττομαι" 
ἂν δὲ πλάγιος καὶ λεπτὸς, εὐϑέως νοῶ 

ὅτι τοῦτό μοὶ τὸ δεῖπνον ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αἷμ᾽ ἔχει... 
πρῶτος δ᾽ “Ὅμηρος, ὡς τινές φασιν, εἰσήγαγε παράσιτον, 

τὸν Ποδὴν εἶναν λέγων φίλον. εἰλαπιναστὴν τοῦ Βχτορος" 

Ἣν δέ τις ἐν Τρώεσσι “Ποδῆς, υἱὸς Ἠετίωνος, 

ᾶ ἀφνειὸς τ᾽ ἀγαϑός τε" μάλιστα δέ μιν τίεν ἽἍἝχτωρ 

δήμου, ἐπεί, οἱ ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναστής. 

τὸν γὰρ ἕν εἰλαπίνῃ φίλον εἴρηκε τὸν ἐν τῷ δειπνεῖν. διὸ 
καὶ ποιεῖ αὐτὸν ὑπὸ Μενελάου τιτρωσκόμενον χατὰ τὴν 

τὴὰπι ΒαΡυϊ Ρ. Ψ. 10. ἔραμος Οαβδυθοπιϑ. ἔρμος Α. ἕρμος ΒΡ. 
ἕραιον Ψ. ἔραιον ἴω. αἵ κα δ᾽ ἐντύχω)] εχχαδὲν τύχω Δ, ἔκκαδεν-- 

τύχω Ῥ, ἐκκαδ᾽ ἐντύχω Β. 11: τούτοις] τουτοῖον Β. τοὺ τοιὸν 
Ῥ, Ψοῖβαβ ΟΟΥΓΙρέϊ8. Ψ. 12. παίων] παῖεν (ΑΒΔΌΒΡΟΠΙΒ. 

μαστιγῶντί Οαδαυθοητβ, μαστιγῶν τί ὙΤ). 
280 ". Ψ. 18. ἐπεὶ δέ χ᾽ ἥκω ϑομννοῖσἢ, ἐπιδεχειχὼ ΑΥ̓͂. ἐπιδέχεικο 

1,, μαστίγων τί μεπιδεχείκω Ῥ, οἴχαδις] οἴκαδ᾽ εἰς ῬΥΤ,, ᾳφυοὰ ἴπ 

οἴκαδες ταυίαυαξ Ἠουΐηρα ΟΡβογυαίί. ρΡ. 300. οὔκαδις διΐξεπι οὑπὶ 
αἰσδιητὴο αἰχἰέ. χκαταφϑαρεὶς Ἡουησα, καταφϑερεῖς Ψ1,. κατα- 
φερεῖς Ῥ. Ψ. 14. ἄστρωτος Ἀ. ἄτρωτος ΡΤ. πρῶτ᾽ πρῶτα 

ΑΒΡ. Ψ. 1ὅ. ὡς κά μ᾽ Τουρία5 δα ὙΠδοοῦ ΧΧΙΧ, 20, Ρ. 400. 
ΤΙ σ δία ἃς καμὼν. 

280 ο. Υ. . τὰ τρια γλύφου δὲ ῬΕῊ ὙΥ. ὅ. σφοδρὸς] σφοδρῶς Ο. 
Υ, 6. πτερύττομιαι] ϑοΥΙοθαίαι πεερι σσομαι. Ψ. 7. ἀν ατο- 

ἐἰὰ8 ν. 799. Βουθοθδΐέιν ἐὰν. Ἰποδὴν] πόδην Ῥ. Ἵν δέ τις 
ἂν] Πιδᾶ, ρ, 575. 1 ἔσκε δ᾽ ἐν.  Ποδῆς] πόδης ΑΡ. 
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γαστέρα, φησὶν. ὁ “Σκήψιος “Τημήτριος" ὡς καὶ Πάνδαρον, 
α διὰ τὸ ἐπιωρκηκέναι κατὰ τῆς γλώττης. τιτρώσκει δ᾽ αὐτὸν 

“Σπαρτιάτης ἄνϑρωπος τὴν αὐτάρχειαν ἐζηλωκώς. 

90. Οἱ δ᾽ ἀρχαῖοι. ποιηταὶ τοὺς παρδσίτους κόλακας 
ἐχάλουν, ἀφ᾽. ὧν. καὶ Εὔπολις τῷ δράματι τὴν ἐπιγραφὴν 

β ἐποιήσατο, Ζὺν χορὸν τῶν ᾿Κολάκων ποιήσας τάδε λέγοντα 

᾿““λλὰ δίαιταν. ἣν. ἔχουσ᾽ οἱ κόλαχες, “πρὸς ὑμᾶς 
λέξομεν" ἀλλ᾽ ἀχούσαϑ'᾽ ὡς ἐσμὲν ἅπαντα κομψοὶ 
ἀπ ὅτοισι πρῶτα μὲν. σαῖς ἀκόλουϑός ἔστιν 

ἀλλότριος τὰ πολλὰ, μιχρὸν δέ τε χαμὸν αὐτοῦ, 
5 ἱματίω δέ μοι δύ᾽ ἐστὸν χαρίεντε τούτω, 

ἔς οἷν μεταλαμβάνων ἀεὶ. ϑάτερον ἐξελαύνω 
εἰς ἀγοράν. ἐχεῖ δ᾽ ἐπειδὰν χατίδω τιν᾽ ἄνδρα 

- ἡλίϑιον, πλουτοῦντα δ᾽, εὐϑὺς περὶ τοῦτον εἰμί, 
χῶν τι τύχῃ λέχων ὃ πλούταξ, πάνυ τοῦτ᾽ ἐπαινῶ 

10 χαὶ καταπλήττομαι δοχῶν τοῖσι λόγοισι χαίρειν. 
οοἶτ᾽. ἐπὶ δεῖπνον ἐρχόμεσϑ᾽ ἄλλυδις ἄλλος ἡμῶν 
μᾶζαν. ἐπ᾿ ἀλλόφυλον, οὗ δεῖ χαρίεντα στολλὰ 
τὸν κόλακ᾽ εὐθέως λέγειν, ἢ φέρεται ϑύραζε. 

"7 οἶδα δ᾽ ᾿Δἀχέστορ᾽ αὐτὸ τὸν στιγματίαν παϑόντα" 
15 σχῶμμα γὰρ εἶπ᾽ ἀσελγὲς, εἶτ᾽ αὐτὸν ὃ παῖς ϑύυραΐο 

230 ἅ. φησὶν ὃ Οδδδυβοπαβ. φησὶ δ᾽ ὃ ΡΥ͂Ὶ,. φησὶν δ᾽ ὃ Α. δ᾽ 
ὃ δἔϊαπι Ὁ, ἴπ πὸ φησὺ 5ῖγ6 φησὶν ΘΟπιροπάϊο βοτρέθπι. Αα Βαποὸ 

Ἰοσαπὶ τ ϑροχῖ Επιβέδίμιτια Ρ. 1119, 0. ἐπιορκηκέναν Ῥ. 

230. 6: τὴν αὐτάρχειαν] τὴν ὁπϊ. Ρ' οἔ Ἐπιίαιῖα5 Ρ. 1119, 7. 
᾿ Ψ.1. ἔχουσ᾽ ΑΌὉ. ἔχουσιν ΡΥ ,: ὑμᾶς ΑΒΟΡΥ. ἡμᾶς 1. 

Ψ. 2. ἅπαντα ἘΥΙΔΠπι5 46 τηθ 15 ἢ. 389. (ΕἸ]οπι. ἃ, τχϑίγ, Ρ. 

585.) ΤΑΡΡῚ ἅπαντες. Ψ. 9. ὅτοισι ῬοΙΒοπιιβ. ΓΙΌΡῚ τοῖσι. 
γ΄. 4. μιχρὸν --- αὐτοῦ οἵα. Ο εἰ ορίέομια ΘΟ 6], κπἀμὸν 
ἹΠΟΓπιδηητ5. ΓΔΌΧῚ χάμον. Ψ. ὅ. τούτω, οἷν Ῥογβοπιιβ, 1 ἱ 
τούτοιν. ' 

2806 Κι Ψ. 7. τιν᾽] τὸ οὖν ΔΑ, τί οὖν ΡΌ ἄνδρα ἈΡ, ἀνδρ᾽ ΟΥ̓Τ,. 
Υ. 8. εἰμ εἶμν ΡΎΤ,. Ψ. 9. πλούταξ] πλοῦταξ Α. πλούταξ 

οχ ἘΘΡΟΪΙ46. δἰέξα!ε ῬΡοΐαχ 111, 109. Ψ. 11. ἐρχόμεϑ᾽ ῬΥΤ,. 

ἄλλος) ἄλλο Ὁ, ᾳαϊ τοϊΐοθα οι - Ψ, 12, ἀλλόφυλλον Β. 
Ψ. 13. εὐθέως ατοίϊυ5 ἴῃ Εχοονρέ, Ρ. 501]. εὐθὺς ΡΎΠ,. 

237 ἃ. Ὗ. 14. αὐτὸ] αὐτὸν Β. Ψ. 15. εἶπ᾽ ἀσελγὲς Ῥοτ- 
ΒΟΠΙ15., εἴπας (εἶπας Ῥ) ἔλεγες ΛΒΡ, εἴπας ἔλεγεν ΜΠ, ϑύραϊ᾽ 

98 ἢ 



510 ες 

ἐξαγαγὼν ἔχοντα κλοιὸν παρέδωκεν Οἰνεῖ. 
591. Τοῦ δὲ ὀνόματος τοῦ ὦ μνημονεύει ᾿4ρα- 

ρὼς ἐν “Ὑμεναίῳ. διὰ τούτων 
Οὐκ ἔσϑ᾽ ὕπὼς οὐκ εἶ παράσιτος, φίλτατε" 
ὃ δ᾽ ᾿Ισχόμαχος ὃ διατρέφων σὲ τυγχάνει. 

πολὺ δ᾽ ἐστὶ τὸ ὄνομα παρὰ τοῖς νεωτέροις. τὸ δὲ ῥῆμα 
" παρὰ Πλάτωνι τῷ φιλοσόφῳ ἐν “άχητι. φησὶ γὰρ »» Καὶ 
ἡμῖν τὰ μειράκια παρασιτεῖ, ἐν παρασίτων δ᾽ εἶναί φησι 
γένη δύο Ἄλεξις ἐν Κυβερνήτῃ διὰ τούτων 

40" ἐστὴ, ἸΝαυσίνιριε, παρὰσίτων γένη, 

ἐν μὲν τὸ χοιγὸν χαὶ κὲ χωμῳδημένον., 

οὗ μέλανες ἡμεῖς. Β. 'ϑάτερον ζητῶ γένος. 

«Α. σατράπας παρασίτους χαὺ στρατηγοὺς ἐπιφανεῖς ᾿ 

5 σεμνοπαράσιτον ἐκ μέσου καλούμενον, 
ο ὑποχρινόμενον εὖ τοῖς βίοις, ὀφρῦς ἔχον 

χιλιοταλάντους, ἀνακυλῖόν τ΄ οὐσία. 

γοεῖς τό τὲ γένος καὶ τὸ πρᾶγμα; 8. καὶ μάλα. 
Α΄. τούτων δ᾽ ἑχατέρου τῶν γενῶν ὃ μὲν τύπος 

10 τῆς ἐργασίας εἷς ἐστι, κολακείας ἀγών. 
ὥσπερ ἐπὶ τῶν βίων δὲ τοὺς μὲν ἡ τύχη 
ἡμῶν μεγάλοις. προσένειμε, τοὺς δ᾽ ἐλάττοσιν" 

ἃ εἶδ οἱ μὲν εὐποροῦμεν, οἱ δ᾽ ἀλύομεν. 
ἄρά γε διδάσχω, ΙΝαυσίνικ᾽, οὐκ ἀστόχως; 

15 Β. ἀλλ᾽ ἂν σ᾽ ἐπαινῶ, μᾶλλον αἰτήσεις μ᾽ ἔτι. 

ἰ 

ΡΥΙ,. Ψ. 16. ἐξαγαγὼν Α. ἀγαγὼν ῬΥΤ,. ᾿Αραρὼς] ἄραρως ῬῸ 
“ἡμεναίῳ Οαϑαυθοπι5. [1011 μεναίῳ. πολὺ δ᾽ ἐστὶ] δ᾽ οπι. Β. 

τὸ ὄνομα] τὄνομα Ῥ. 

237 "Ὁ. «“ἀχητι Ῥ. 179 ο. ἄλεξις δὲ δύο γένη εἶναν παρασί- 
τῶν φησὶν, ἕν μὲν τὸ κοινὸν καὶ κεκωμῳδημένον" ϑάτερον δὲ σατράπας 

παρασίτους καὶ στρατηγοὺς ἐπιφανεῖς ν οὃς καὺ σεμνοπαρασίτους φησὺ Ὁ. 

237 ο. Ψ. 6. ἔχον ατοξία8 ἴῃ ἘΧΟΟΡΡεΪΒ. Ρ. 73. ἔχοντα ΑΒΡ, 

ἔχοντά γε ΨΤ7,. ν. 7. δ γϊ ἀνακυλιοντουσίας. Οοττοχῖς ῬΟΓΒΟΠῚΒ. 

Υ. 8. τό τε γένος ῬοΥΒοπαΒ ῬγΓαοΐαί. δα δοῦν. Ρ. ΧΥΠΙ. οά. 
ΒΟ βου. ἐσέ, ΑΒογδέ τε. Υ. 9. τούτων δ᾽ 1,. τούτων Β, τούτου 

δ᾽ Υ. τούτου Ρ. Ψν. 12. μεγάλοις Ὑ].- μεγάλαις ΑΒΡ, 
ἐλάττοσιν} ἐλάττον (516) Β : 

227 ἃ. Ψ, 13. οὐ δ᾽ ἀλύομεν ΒΡ. δ᾽ οπι. ὙΙ], 

ἀλύομεν ΑΒΡ, ἀλλύομεν Ψ1.. Ὑ. 14. διδάσκων ΒΡ. 
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32, “Χαρακχτηρίζει δ᾽ οὐκ ἀρρύϑμως, τὸν παράσιτον 
ὁποῖός τίς ἔστι Τιμοκλῆς ἐν “4ραχογείῳ οὕτως 

Ἔπειτ᾽ ἐγὼ παράσιτον ἐπιτρέψω τιωὶ 
χακῶς λέγειν; ἥκιστά γ᾽" οὐδὲν ἔστι γὰρ 
ἕν τοῖς τοιούτοις χρησιμώτερον γένος. 
εἰ δ᾽ ἐστὶ τὸ φιλέταιρον ἕν τι τῶν καλῶγ, 

5 ἀνὴρ παράσιτος τοῦτο ποιεῖ διὰ τέλους. 

ἐρᾷς » συνεραστὴς ἀπροφάσιστος. γίγνεται. 
πράττεις τιν πράξει συμπαρὼν ὅ τι ἂν δέῃ, 
δίχαια ταὐτὰ τῷ τρέφοντι γενομικώρ. 
ἐπαινέτης ϑαυμαστὸς οἷος τῶν φίλων. 

10 χαίρουσι δείπνων ἡδοναῖς ἀσυμβόλοις" 
τίς δ᾽ οὐχὶ ϑνητῶν ἢ τίς ἥρως ἢ ϑεὸς 
ἀποδοχιμάζει τὴν τοιαύτην διατριβὴν; 
ἵγα μὴ δὲ πολλὰ μακρολογῶ δι᾿ ἡμέ ἕρας, 
τεκμήριόν τι παμμέγεϑες οἰμαί γ᾽ ἐρεῖν, 

15 ὃ τῶν παρασίτων ὡς τετίμηται βίος. 
γέρα γὰρ αὑτοῖς ταὐτὼ τοῖς τὠλύμπια 
γιχῶσι δίδοται, χρηστότητος οἵγεχα; 
σίτησις. οὗ γὰρ μὴ τίϑενται συμβολαὶ.,. 
πρυτανεῖα ταῦτα πάντα προσαγορεύεται. 

33, Καὶ “Αντιφάγης δ᾽ ἐν Διδύμοις φησὶν 
τῷ γὰρ παράσιτός ἔστιν, ἂν ὀρϑῶς. σχοπῇς» 

χοινωγὸς ἀμφοῖν, τῆς τύχης καὶ τοῦ βίου. 
οὐδεὶς παράσιτος εὐχετ᾽ ἀτυχεῖν. τοὺς φίλους; 

τοὐγαντίον δὲ πάντας εὐτυχεῖν αεί. 

ἄρρύϑμως) ἀρίϑμως Β.. ΤἸπιοΟ119 ν. 1. --- δ. οπε. Ὁ. γ.(2. 

ἥκιστά γ᾽ (γε Β) οὐδὲν ΒΡ. 1,οπουδίαν ἥκιστα, οὐδὲν. ΨΥ. 4. τὸ 

ἃ. δβδᾶῦθομο δαάϊξιπηι, 

237 α. Υ. 6. Βευ!οθαΐαν γίνεται. Ψ. 7. Βολιθερθαέαν πρόσ- 

σεις, Ἰπύοῖβο οΤϊπ6 πράξει τὸ πράττει Ῥ, Ψν. 8. ταυτὰ ἵ,. ταῦτα 

ΡΥ, Ψ. 10. ἡδοναῦς ἀσυμβόλοις)] ἥδοναϊς, ἢ συμβόλοις Ἐ,. 

ν. 13. ἕνα μὴ δὲ Θτγοίξία5 ἴῃ Εχοογρέ. ν. 091. {θτι ὅνα δὲ μὴ. 

227 1. ν.. 10. τὠλύμπια] τὰ ὀλύμπια ΒΡΨ. τ΄ ὀλύμπια Τι. 

Ψ, 17. οὕνεκα), ϑρυτθοθδέιν εἵνεκα, Ψ. 18. τίϑενται σύμβολον (. 
Νν 19. πάντα οἴω. Ρ. 

238 ἃ. ΨΟ 1, Ὃ γὰρ Μακ δ οΙ ἀιι5, Το σοθαίυν ὅρῳ γὰρ. 
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5 ἔστιν πολυτελὴρ, τῷ βίῳ τις οὗ φϑονεῖ" ; 

μετέχειν δὲ τούτων. εὔχετ᾽ αὐτῷ δυμπὰρών. ν᾿ 
χἀστὶν φίλος γενναῖος ἀσφαλής ϑ᾽ ἅμα, 
οὐ μάχιμος, οὐ πάροξυς, οὐχὶ ᾿βάσχανος" 
ὀργὴν ἐνεγκεῖν ἀγαθός" ἂν σχώπτης,, γελᾷ" 

10 ἐρωτικὸς, γελοῖος, ἱλαρὸς τῷ τρόπῳ" 

πάλιν στρατιώτης ἀγαϑὸς εἰς ὑπερβολὴν, 
ἂν ἢ τὸ σιτάρχημα δεῖπνον εὐτρεπές. 

34. Καὶ ““ριστοφῶν. δ᾽ ἐν Ἰατρῷ φησι 
Βούλομαι δ᾽ αὐτῷ προειπεῖν οἷός εἶμι τοὺς τρύπους. 

ἄν τις ἑστιᾷ, πᾶρειμε πρῶτος" ὥστ᾽ ἤδη πάλαι 
χα ζωμὸς καλοῦμαι. δεῖ τιν᾽ ἄρασϑαι μέσον 
τῶν παροιψούντων; παλαιστὴν. νόμισον ᾿“4ργεῖόν εὖ 

ὁρᾶν. 

προσβαλεῖν πρὸς οἰκίαν δεῖ, χριός' ἀναβῆναί, τι πρὸς 
κλιμάχιον αὶ ᾳ Καπανεὺς; ὑπομένειν πληγὰς ἄχμων, 

δ δύζους πλάττειν δὲ Τελαμών" τοὺς χαλοὺς πει- 

ρᾶν χαπνγός. 

“ἂν Πυϑα) γοριστῇ δέ φησι 

ΤΙρὸς "μὲν τὸ πεινὴν ἐσϑίειν τε μηδὲ ἕν 
γόμιξ᾽ ὁρᾶν Τιϑύμαλλον, ἢ Φιλιππίδην. 

ὕδωρ δὲ πίνειν βάτραχος, ἀπολαῦσαι ϑύμων 
λαχάνων τε χάμπη, πρὸς τὸ μὴ λοῦσθαι ῥύπος, 

5. ὑπαίϑριος χειμῶνω διάγειν χκόψιχος, 
πνῖγος ὑπομεῖναι χαὶ μεσημβοίας λαλεῖν. 
τέττιξ, ἐλαίῳ μήτε χρῆσϑαι μήϑ'᾽ ὁρᾶν 

ν. ὅ. ἔστι ἵ ῬΥΙ,: ν΄. 7. χἀστὶ ΒΡ. Ψ. 9. ἕνεγκεῖν ΑΒ, ἄνε-- 
γεγχεῖν ῬΥΊ,. ᾿ ᾿ 

298 Ὁ. ᾿φριστοφῶν] ἀριστοφάνης Ὁ, εν 1. προειπεῖν] προσει-- 
πεῖν Β. Υ. 9. ᾿πάϊοανϊ ἰοῦ παρὰ νέων βΒαρρίεραί αγοίϊιϑ. 

δεὴ δή Ῥ, 

ο 288 α. Ὑ. 4... αὐταργεῖον απ ἀνταργεῖον «40. «« ΒομννοΙρ}ι. αὐτάρ-- 
γειον ῬΨῚ,. ἀυτάργειον Ῥ. ᾿Δργεῖον ατοίία5 Ρ. 8.99. ᾿Ανταῖον ἸΔΟΟΌ 5115 
δᾶ Απέμοϊορ. νοὶ]. ΨΗ. Ρ. 109, Υ. ὅ. προσβαλεῖν ατοία5. προο- 
βάδην ΑΡ. προσβαίνειν ΟΥ̓́ΤΕ. προσβάλλειν Θαϑ .ΡΟπιιδ. Ἂ, 0. 
Τηάίοαν! Ἰασαπδπι, Υ. 7. κονδύλους ΒΟῸΣ καὶ κονδύλους ΨΊ,. “καὶ 
πονδύλων Ῥ, ᾿ δὲ οη!. Ὁ. ψυ πεὶνῆν} πίνειν Ὁ. μηδεὲν Ὁ. 

238 ἃ. Ψ. 06. λαλεῖν τε πσέτειξ Ὁ. ἢ . 
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κονιορτὸς, ἀνυπόδητος ὕρϑρου πε ἑρεπατεῖν 
γέρανος, καϑεύδειν μηδὲ μιχρὸν γυχτερίς. 

ΦΉΥ «Αντιφάνης δ᾽ ἐν Προγόνοις 

Τὸν τρόπον μὲν οἰσϑά μου, 
8 ὅτι τῦφος οὐχ ἔνεστιν, ἀλλὰ τοῖς φίλοις 

τοιουτοσί τίς εἶμι, τύπτεσϑαι μύδρος, 
τύπτειν χεραυνὸς, ἐχτυφλοῦν τιν᾽ ἀστραπὴ, 

ὅ φέρειν τιν᾽ ἄραντ᾽ ἄνεμος Α ᾿ἀποπγῖξαι βρόχος, 
ϑύρας μοχλεύειν. σεισμὸς, εἰσπηδᾶν. ἀχρὶς, 
δειπνεῖν ἄκλητος. μύυΐω, μὴ ̓ξελϑεῖν φρέαρ ̓  
ἄγχειν, φονεύειν » μαρτυρεῖν, ὅσ᾽ ἂν μόνον 
τύχῃ τις εἰπὼν, ταῦτ᾽ ἀπροσχέπτως ποιεῖν 

10 ἅπαντα. καὶ καλοῦσί μ᾿ οἱ νεώτεροι 
ἔ διὰ ταῖτα πάντα σχηπτόν. ἀλλ᾽ οὐδὲν μέλει 

τῶν σκωμμάτων μοι" τῶν φίλων γὰρ ὧν φίλος 
ἔργοισι χρηστὸς » οὐ λόγοις ἔφυν μόνον. 

Δίφιλος δ᾽ ἐν “Παρασίτῳ μελλόντων γίνεσϑαι γάμων τὸν 
παράσιτον ποιεῖ λέγοντα τάδε 

“ἀγνοεῖς ἐν ταῖς ἀραῖς 

ὃ τι ἔστιν» εἴ τις μὴ φράσει ὀρϑῶς ὁδὸν, 
39 ἢ) πῦρ ἐναύσει᾽. ἢ διαιρϑείρει" ὕδωρ Ν" 

ἢ δειπνιεῖν μέλλοντα χωλύσαι τινά. 
ὔβουλος δ᾽ ἐν Οἰδίποδι 

ὋὉ πρῶτος εὑρὼν τἀλλότρια δειπνεῖν ἀνὴρ 

δημοτικὸς ἣν τις, ὡς ἔοικε, τοὺς τρόπους. 
ὅστις δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ἢ φίλον τιν᾽ 1) ξένον 

298 ε. Ψ΄. 8. τοιουτοσί τίς εἶμει ῬοΟΌταθιβ δᾶ ἰρήκοῖς Ῥίαέΐ ν. 
501. ν. 44. Ἰμοροβδέιν τοιοῦτός εἶμιν δή τις. . ὅ. αὔραντ᾽ Ρ. 

ν. 7. μὴ πξελθεϊν ΒΡ. Βουιοθδίαν μὴ ἱὔχυν γψ: 8: ἄγ- 

χειν Ὁ αβδιθοπ8. Π]ΥῚ ἄρχειν. ὅσ᾽ Ο. ὃς ΡΥ}... 09. τις} 
«“ι Β. : , 

2938 ἔν. 11. οὐδὲν} οι θδέυν οὐϑὲν. Ψν. 13. ἔφυ» ἔφη» Βὶ 
τάδε οτη. Β. Ψ. 2. φράσει" ῬΟΥΒΟΠΙ5, φράσεν ἢ ΑΒ, φράσῃ 

ἢ ΟΡ φράσῃ !,. 
.. 239 ἃ, Ψ. 83. ἐναύσει Ῥονδοπα5. ἐναύσεει ῬΤᾳ. ἐναύοη Ψ. 

διαφϑείρει᾽ Ῥογδοπιι5. διαφϑείρει ΑΒ. διαφϑείρῃ ὍὉΡ. διαφθερεῖ ΥΙ,. 

Ψν΄. 4, ἢ δειπνιεῖν μέλλοντα. Ἐπίατάθα5. ᾿. 459. ἢ δειπνεῖν, μέλ-- 
λοντα. ἌΒΟΡ. μέλλοντα δειπνεῖν ἤ γε ΝΕ. χωλύσαι Ἐτίαταξιι5. δὲ 

Ῥουβοπιϑ. κωλύσῃ ΑΡΨ, κωλύσει ΒΌΪ,, Ῥοβέ τινά Β δἀάᾶϊέε ὃ παρὰ δι- 

φίλῳ φησὶ παράσιτος. ἘυΡι τ. 1. --- 3. ἀνὴρ -- δείπνον οτὰ, Ῥ. 
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καλέσας ἔπειτα συμβολὰς ἐπράξατο, 
φυγὰς γένοιτο μηδὲν οἴκοϑεν λαβών. 

86. Διόδωρος δ᾽ ὃ Σιωιωπεὺς ἐν ᾿Επιπλήρῳ. περὶ τοῦ 

παρασιτεῖν καὶ αὐτὸς οὐκ ᾿ἀγλαφύρως; τἄδε φησὶ 

Βούλομαι δεῖξαξ σαφῶς 
ὡς σεμνόν ἐστι τοῦτο χαὶ νενομισμένον 
καὶ τῶν ϑεῶν εὕρημα, τὰς δ᾽ ἄλλας τέχνας 
οὐδεὶς ϑεῶν κατέδειξεν, ἀλλ᾽ ἄνδρες σοφοί. 

5 τὸ γὰρ παρασιτεῖν. εὗρεν ὁ Ζεὺς ὃ φίλιος, 

ὃ τῶν ϑεῶν μέγιστος ὁμολογουμένως." 
οὗτος γὰρ εἰς τὰς οἰχίας εἰσέρχεται δ 

οὐχὶ διαχρίνας" τὴν πενιχρὰν 1) πλουσίαν. 
οὐ δ᾽ ἂν καλῶς ἐστῥωμένην ᾿χλίνην ἴδῃ, 

10 παραχειμένην τὲ τὴν τράπεζαν πάνϑ' ἃ δεῖ 
ἔχουσαν, ἤδη κατακχλιϑεὶς καὶ κοσμίως 
ἀριστίσας ἑαυτὸν, ἐντραγὼν, πιὼν. 
ἀπέρχετ᾽ οἴκαδ᾽, οὐ “χαταβαλὼν συμβολάς. 
χκαγὼ ποιῶ νῦν τοῦτ᾽ " ἐπὰν κλίνας ἴδω 

15 ἐστρωμένας χαὶ τὰς τραπέζας εὐτρεπεῖς 
οὶ τὴν ϑύραν. ἀνεῳγμένην, εἰσέρχομαι 
ἐνθάδε σιωπῇ, καὶ ποιήσας εὐσταλῆ 
ἐμαυτὸν, ὥστε μὴ ̓ νοχλεῖν τὸν συμπότην. 
πάντων ἀπολαύσας τῶν παρατεϑέντων, πιῶν, 

20 ἀπέρχομ᾽ οἴχαδ᾽ ᾽ ὥσπερ ὁ Ζεὺς ὃ φίλιορ. 
ὅτι δ᾽ ἦν τὸ πρᾶγμ᾽ ἔνδοξον ἀεὶ καὶ καλὸν 
ἐχεῖϑεν ἂν γνοίη τις ἔτε σαφέστερον: 

“’" 

ὥθ0, ι΄, δὲ ΔΌΜΑ φίλο Ῥ. .. Ψ. 10. τὴν ἃΡ Οαβαῦθομπο 

δἀάϊίειῃι. οὖν ΑΘ βου ού 

239 οΟΟ 11}, χαὲ χοσμίως ϑοῖν εἰϑῃ, Αθογαΐὲ καὶ, ν.12. 
ἀριστίσας Ψ. ἀριστήσας Ῥ, Βαβι}. 1. ᾿ πιὼν "Θτοξιυ5 ἴῃ Εἰχοδγρέ. 
Ρ. 837. ᾿ἐμπιὼν ΒΥΨΤ,. Ψ. 14, χἀγὼ ποιῶ νῦν τοῦϑ᾽ ὥσπερ ὃ ζεὺς 

ὃ φίλιος. εἴτ᾽ ἐπάγει, ἐπειδὰν τῶν εὐπόρων τις προσερύγοι, δαφανίδας 
καὶ σαπρὸν σίλουρον καταφαγὼν, ἴα καὶ ῥόδα οἱ πάράσιτοί ἔφασαν αὐτὸν 

ἠριστηκένιι. ἐπειδὰν δ᾽ ἀποπάρδοι --- Ὁ νιν 18. ἐοτρωμμένας, Β; 

δέ νυ. 9, ἐστρωμμένην. ᾿ ν. 10. εἰσέρχομαν Ἐν -εἰσέρχομ᾽ ὙΠ. 
Μ΄. 17: ἐνθάδε σιωπὴ ἌΒΡ. ἐνθάδε ἤδη σιωπῇ ΜῈ. 00. Ψὸ 18. μὴ 
᾽γοχλεῖν. Ῥ Βογδόθαξα! μὴ ἐνοχλεῖν. . 10: πάντων. δ᾽ Βομινοῖση. 

299 ἃ. ΚΤ: 21. χαὶ ὁδὶ. ΒΡ, "παΐ “᾿ 
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τὸν Ἡρακλέα τιμῶσα λαμπρῶς ἡ πύλις, 
ἐν ἅπασι τοῖς δήμοις ϑυσίας ποιουμένη, 

95 εἰς τὰς ϑυσίας ταύτας παρασίτους τῷ ϑεῷ 

οὐπώποτ᾽ ἀπεκλήρωσεν οὐδὲ παρέλαβεν 
εἰς ταῦτα τοὺς τυχόντας, ἀλλὰ κατέλεγεν 
ἐχ τῶν πολιτῶν δώδεκ ἄνδρας ἐπιμελῶς 
ἐχλεξαμένη τοὺς ἐκ δυναστῶν γεγονότας, 

80 ἔχοντας οὐσίας, καλῶς βεβιωκότας. 

εἶϑ'᾽ ὕστερον τὸν “Ηρακλέα μιμούμενοι 
τῶν εὐπόρων τινὲς, παρασίτους ἑλόμενοι 
τρέφειν, παρεχάλουν οὐχὶ τοὺς χαριεστάτους 

ἐχλεγόμενοι, τοὺς δὲ κολακεύειν δυναμένους 
85 χαὶ πάντ᾽ ἐπαινεῖν" οἷς ἐπειδὴ προσερύγοι, 

ῥαφανῖδας ἢ σαπρὸν σίλουρον καταφαγὼν, 
ἴᾳ καὶ δόδ᾽ ἔφασαν αὐτὸν ἠριστηκπέναι. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀποπάρδοι' μετά τινος χαταχείμενος, 
τούτῳ προσάγων τὴν ὀῖν᾽ ἐδεῖτ᾽ αὐτῷ φράσαι, 

40 ποϑὲν τὸ ϑυμίαμα τοῦτο λαμβανεις; 
διὰ τοὺς τοιούτους τοὺς ἀσελγῶς χρωμένους 
τὸ τίμιον καὶ τὸ καλὸν αἰσχρόν ἐστι νῦν. 

37. Καὶ ᾿Αξιόνιχος δ᾽ ἐν Χαλκιδικῷ φησιν 

“Ὅτε τοῦ παρασιτεῖν πρῶτον ἠράσϑην μετὰ 
(Φιλοξένου τῆς Πτερνοχοπίδος νέος ἔν ὧν, 

Ψ. 24. δήμοις Οαβδιθοπι5. δήμοισν ΡΨ]. ποιουμένη ἵ,. ποιουμέ- 
γῆς ΑΒΡΥ. ν. 20. ἀπεκλήρωσεν ΡΙ,. ἀπεπλήοωσεν Υ. 27. 

χατέλεγεν ἐκ] κατέχληγε κ Β. Ψ. 29. δυναοτῶν) δυαστῶν ΒΡ, 

299 6. Υ, 30. οὐσίας Οαβαυθοπιιβ: αὐᾶπι βουιρεσᾶπι 6Χ ππαυσίμθ 
6 αἴδοσε ὙΠ] ΘΡταπῖπ5. ϑυσίας ΡΥ͂ΤΙ,. ν. ὅ2. εὐπόρων] εὐπόρως Ὁ. 

τινὲς ΟΔΒΔΌΒΟμΙΒ. τινὰς ΡΎΤ,. ὙΠΟΡνα μα. ἴῃ. Ὁ αἰτᾶπηιθ 
Βουρίαγαμι, τυνὲς Θἐ τινὰς, ΥΓΘΡΟΙΙΓΙ αἴ. ν. 30. ῥαφανέδας ΑΒΌΡ, 
ῥαφανῖδα ὙΠ. ἢ] Πιορουδίαν χαὶ. ν. 37. ἴα] ἕνα ΒΡ, 
Υ. 38. ἐπεὸ δ᾽ Τιοροθαΐαν ἐπειδὰν δ᾽, ἐπεὶ δ᾽ ἂν δ᾽ Ῥ, ἀποπάρδου 
ΒΟ. Τιοροθαίαν ἀποπάρδῃ. 

299 ΕΥ̓. 39. ὁν᾽ ἐδεῖτ᾽ αὐτῷ ῥίνα δεὶ ταυτῷ (ταὐτῶ Νὴ ΑΒΡΥ. 
ῥῖνα δεῖτ᾽ αὐτῷ Ο. ῥῖνα δεῖ αὐτῷ 1. . ΨΥ, 41]. τοὺς τοιούτους} τοὺς 

οἵ, Ῥ. τοὺς ἀσελγῶς} τοὺς οπι. Β. ν. 42. νῦν 1,. νυνέ 
ΑΒΟΡ. Τούμππι οαριέ 837. οἷα, Ὁ... “Χαλχεδικῷ] χαλκιδίχῳ 
ΡΥΙ,. Υ. 2. τῆς ΑΒΡΥ. τοῦ 1.. 
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πληγὰς ὑπέμενον κονδυλίων καὶ τρυβλίων 
ὀστῶν τε τὸ μέγεϑος τοσαύτας, ὥστε μὲ 

5. ἐνίοτε τοὐλάχιστον. ὀχτὼ τραύματα 
ἔχειν. ἐλυσιτέλει γάρ" ἥττων εἰμὴ γὰρ 
τῆς ἡδονῆς. ὁ ἔπειτα καὶ τρόπον τινὰ 
τὸ πρᾶγμά μοι λυσιτελὲς εἶναι νενόμικα. 

οἷον, φίλερίς τίς ἐστι καὶ μάχεταί τί μοι, 
10 μετεβαλόμην. πρὸς τοῦτον, ὅσα τ᾿ εἰἴδηχέ μὲ 

χαχῶς ὁμολογῶν εὐϑέως. οὐ βλάπτομαι. 

πονηρὸς ὧν τὲ χρηστὸς εἶναι φησί. τις, 
ἐγκωμιάζων τοῦτον ἀπέλαβον χάριν. 
γλαύχου βεβρωκὼς τέμαχος ἐἑφϑὸν τήμερον; 

15 αὔριον ἕωλον τοῦτ᾽ ἔχων οὐκ ἄχϑομαι. 
τοιοῦτος ὁ τρόπος ἐστὶν ἡ φύσις τέ μου. 

᾿Αντίδοτος δ᾽ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ μρωτοχόρῳ παράγει τινὰ 

παραπλήσιον τοῖς ἐν τῷ Κλαυδίῳ νῦν σοφιστεύουσιν, ὧν 
οὐδὲ μεμνῆσϑαι χαλὸν, τοιαῦτα. περὶ παρασιτικῆς τέχνης 

λέγοντα ) 
Κατὰ τὴν στάσιν δὴ στάντες ἀκροάσασϑέ μου. 
πρὶν ἐγγραφῆναι χαὶ λαβεῖν τὸ χλαμύδιον, 
περὶ τοῦ παρῤασίτεῖ εἴ τις ἐμπέσοι λόγος, 
τὸ τεχνίον ἀεὶ τοῦτό μοι κατεπίνετο, 
χαὶ παιδομαϑὴς πρὸς αὐτὸ τὴν διᾶνοιαν ἦν. 

98. . ΠΙαράσιτοι δ᾽ ἐπ᾿ ὀνόματος ἐγένοντο 1 ϑύμαλλος 

μὲν » οὗ μνημονεύει ᾿ἄλεξις ἐν Μιλησίῳ χαὶ ἐν ᾿Οδυσσεῖ 
ὑφαίνοντι" ἐν δὲ ᾿θλυνϑίοις φησὶν 

ὋὉ δὲ σὸς πένης ἔστ᾽ Γ ὠ γλυκεῖα" τοῦτο δὲ 

δέδοιχ᾽ ὁ ϑάνατος τὸ γένος, ὡς φασιν; μόνον. 

᾿ 

Ὑ. 3. ὑπέμενον ατοίίυ5. Ρ. 821. ὑπομένων. ῬΥΤ,. χονδύλων 

Βομνγεῖρι. Υ. 4. τε οπι. Β. “ὥστε "μ᾽" Β. 
240 ἃ. Ψ. ὃ τραύματ᾽ Ὥ. . ἶ 
240 "». Κλαυδίῳ] ἴππιο Κλαυδιείῳ. Ψ. 1. ἀκροάσασϑε Ἂ. 

ἀκροᾶσϑε ῬΥῚ.. , 

2440 ὁ. .. 4. ἀεὶ) αἰεὶ Α. κἀτνεπίνετο Οδβαιθοηῖβ ρταθοιΐο 

Ἰθαϊεοδηιρίο. χαταπιρέτω ΡΎΥΙ,.. οἱ ᾿ἄλεξις ΒΡ. καὶ ἄλεξις γ τὰς ΑΙῸ- 

χα Ἰοοῦπι οἵη. Ὁ. Ἱιληοίς]. ΑΙΟΧΙΒ. ἐν. Πιλησίους οἰϊασαν ΕΝ. μὲ 

379 ἃ... ᾿Ολυνϑίοις (ςϑαμοιιθ. δμυϑίοις ῬΥ Ως Ψ,, 1. ον; 
ὦ ἃ.. ἔστω ὈΝ. Ψ. 2. φασὶν..8, φαοὶ ΑΙ. φησὶν ΨΏ 
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ὁ γοῦν Τιϑυμᾶλλος ἀϑάνατος οὐζμο μάζῃ 

δρόμων δ᾽ ἣν εἰς 
ἐνπρηαϑϑμην 

μέλλων ὐὐύμβύλος πάλιν δειπνεῖν" πάνυ 

αἰσχρὸν γάρ. Β. ἀμέλει" τὸν Τιϑύμαλλον γοῦν ἀεὶ 
ἐρυϑρότερον" κόκχου περιπατοῦντ᾽ ἔσϑ'᾽ ὁρᾶν: ᾿ 
οὕτως ἐρυϑριᾷ συμβολὰς οὐ κχατατιϑ εἰς. 

Τιμοχλῆς Κενταύρῳ ἢ ““:εξαμενῷ 
Τιϑύμαλλον αὐτὸν χαὶ παράσιτον ἀποκαλῶν. 

ἐν δὲ Καυνίοις 

Ἤδη προσενήνεκται. τί μέλλεις ; σπεύδετε, 
ὦ τᾶν. ὃ γὰρ" “Τιϑύμαλλος οὕτως ἀνεβίω 

κομιδὴ τεϑνηχὼς, τῶν ἄν᾿ ὀχτὼ τοὐβολοῦ 

ϑέρμους μαλάξας. οὐχ ἀπεχαρτέρησε γὰρ 

ἐχεῖνος, ἀλλ᾽ ἐχαρτέρησ᾽ » ὦ φίλτατε, 

πίνων. 

ἐν δ᾽ ᾿Επιστολαῖο 

Οἴμοι κακοδαίμων, ὡς ἐρῶ. μὰ τοὺς ϑεούὺς, 

Τιϑύμαλλος οὐδεπώποτ᾽ ἠράσϑη φαγεῖν 
οὕτω σφόδρ᾽, οὐδὲ Κόρμος ἱμάτιον λαβεῖν, 
οὐ [Νεῖλος ἄλφιτ᾽ ν οὐ Κόρυδος ἀσύμβολος 

χινεῖν ὀδόντας. 

᾿Δντιφάνης Τυρρηνῷ 

“ἀρετὴ τὸ προῖχα τοῖς φίλοις ὑπηρετεῖν. 

Ψ, ὃ. ἀϑάνατος ἴ.. ϑάνατος ΒΡΥ͂. 

240 ἃ. Υ. 3. γὰρ αἀάτᾶϊε Βομιν οἰ ρῃ. γ᾽. 8. ἐρυϑριᾶν Ρ. 
καταϑείς Β. Ζεξαμενᾷ Οαδαιθοπιιβ. [111 δεξαμένῳ. 

240 ὁ. Υ. 1. μέλλεις Ἰδοοθδίαϑ ». 147. Τρ θδίας μέλλει. 
ΕΞ οὕτως] ὄντως ἸΔΕοο 5᾽α5. Ψ. 3. ἀν᾽ Οαδδυθοπιρ. ἂν ΡΥ͂Ι,. 

τοῦ βολοῦ Β. τοῦ βολοῦ ΡΥ͂. τοῦ ᾿βολοῦ 1. Υ. 4. ϑέρμους] 

ϑερμοὺς ».- ον θέαν ἀποκαρτέρησε. ἐπεκαρτέρησε Β. Δ. 5. 

ἄλλ᾽ ἐκαρτέρησ᾽ οπι, Β. ἐκαρτέρησ᾽ Ῥ΄. ἐκαρτέρησεν Ψ1,. Ψοι- 
51.1.5 ΟΧ ᾿Επιστολαῖς ΡΥΪΟΓΟ5 ἄπο ἐαπέστη Δρροβαϊ Ο, Υ. ὃ, οὕτω] 

οὕτως Β. κόρμος Ῥ. δοόγιθοθαίαν Κορμὸς. 

240 γὴν. 4. Ἱγεῖλος] ψειλλος ̓ Λ. νεῖλλος ΒΡ, Οοπῇ. οἃ ΨΊΗ. γ. 

945 ". ἄλφιτ᾽ οὐ] Ερτὶ ἀλφίτου. Ἰππιοπάαν!ε Οαδαυηθητι5. 
ἈπΕρ μαπὶ5 γΟΥβιι5. ὁπ, Ὁ. Τυρρηνῷ) ταρυμῶ Ώ. Ψ. 1. "Φρετὴ 
τὸ ἘγΓυχάξιιι5 Ρ. 447. γὰρ ὑμὴν Δ, γὰρ ἔτη τὸ Β. γὰρ αὐτῆτο Ῥ. καὶ 
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8. λέγεις ἔσεσϑαι τὸν Τιϑύμαλλον. πλούσιον. 
εἰσπράξεται γὰρ μιρϑὸν ἐχ τοῦ αοὐ λόγου; 
παρ᾽ οἷς ἐδείπνει, προῖκα συλλέξει συχνήν. 

390. Ἶίν δὲ καὶ ὃ Κόρυδος τῶν δι᾿ ὀνόματος παρασί- 

τῶν. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ Τιμοχλῆς ἐν ᾿Επιχαιρεκάκῳ 
οὕτως 

᾿4γορὰν ἰδεῖν εὔοψον. εὐποροῦντι μὲν. 
ἥδιστον, ἂν δ᾽ ἀπορῇ τις, ἐν αθβολθ, 

ὁ γοῦν Κόρυδος ἄκλητος ̓  ὡς ἐμοὶ δοκεῖ 

γενόμενος ὠψώνει παρ᾽ αὑτὸν οἴκαδε. 
ὅ ἦν δὲ τὸ πάϑος γελοῖον, οὔμρρῳ τέτταρας 

χαλχοῖς ἔχων βυϑρωπος ̓ ἐγχέλεις ὁρῶν, 
ϑύγνεια, νάρχας, χαραβους" ἡμωδίᾳ. 

χαὶ ταῦτα πάντα μὲν περιελθὼν ἢ ἤρετο, 
ὁπόσου, πυϑόμενος δ᾽ ἀπέτρεχ᾽ εἰς τὰς μεμβράδας, 

Ἄλεξις Δημητρίῳ 1) Φιλεταίρῳ 

Ζ41λλ᾽ αἰσχύνομαι 
τὸν Κόρυδον, εἰ δόξω συναριστᾶν τισιν 
οὕτω προχείρως" οὐχ ἀπαρνοῦμαι δ΄ ὕμως. 
οὐδὲ γὰρ ἐχεῖνος, ἂν καλῇ τις. 

ἐν δὲ Τιτϑῇ 

.) Κόρυδος οὗτος, ὁ τὰ γελοῖ᾽ εἰθισμένος 

ο λέγειν, λεπαῖος βούλετ᾽ εἶναι, νοῦν γ᾽ ἔχων" 
πλουτεῖ, γὰρ ὁ .Βλεπαῖος. 

Κρατῖνος δ᾽ ὃ νεώτερος ἐν Τιτᾶσι 

2Δ1 

γὰρ αἰτῶτο ΟἹ, Ψ. 2. τὸν αἀάτ!αϊε Βοννν ες, Ψ΄ 3. ἐοπρώ- 
ἕεταν Οἀδβαυθοπι5, εὖ πράξεται ὙἹ1,. εὐπράξεταν Ῥ. ν΄. 4. ἐδείπνει] 

ΟὈΟΓΙΙΡῸ τὲ δειπνεῖ, συλλέξει)] συλλέξειν ΑΒΡΥ. σύλλεξιν Οδ580}0ο- 

5. ΟὕΠπ|5 ἴπ οαϊίΐοπο Ἀπ συλλέξιν ΘΧΟΙΙΒῈΠΙ. 
241 ἃ. Ψ. 4. ὠψώνει ϑοιτνοῖρ. ὀψωνεν ῬΥΤ,. αὑτὸν} ϑουῖ- 

Ῥεραΐίυγ αὐτὸν, Υ. 8. τέσσαρας Β. Ψν. 7. ϑύννεια Ὁ. ϑυν- 

νεία Ὑ1Π,. ϑυννία Ῥ, ἡμωδία Οαϑαυθοπι5. ἡμώδια ΡΤ. οι. Ὁ. 
241 νυ. Υ. 8. πάντα μὲν] πάντα ἡμὲν Ῥ. Ἐογέαθδο πάντη μὲν Υ0- 

Τα]. μὲν ὁπ). Β. Ψ. 9. ἀπέτρεχ᾽ εἰς Οὐϑαθῦθοπιι5. ἀποτρέ- 
χεις ΑΒΡ, ἀποτρέχει εἷς Ο. ἀποτρέχ᾽ εἰς ΨΤ,. μεμβάδας Β΄, αὐ 

444 ΟΡ Ὁ ΥἿΝ.ο 8. οὕτω] οὕτως Β. ΟΥ͂,, 4, ἄν] ϑογι)οθαξατ ἐὰν. 

γελοῖ ϑοιν δῖσι. βἀϊέῖο. γέλοι[ Ψ1. γέλοια Β γελοῖα Ῥ. ; 
ΔΔῚ ὦ, ᾿λεπαῖος: βλεπαῖον Ἐ.. ΕΠΡΥῚ εἴναν, βούλεται, Ἅτϑο5- 

Ροβεῖς δοθν οἰρἢ. Τιτᾶση , Νιδῦ. Ἰορ ἐπ όμμν 1 ἵγασι.“ ίσιηθ- 
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᾿Κύόρυδον τὸν χαλχοτίπον πεφύλαξο, 
ἢν μὴ σοὶ νομιεῖς αὐτὸν μηδὲν καταλείψειν, 
μηδ᾽ ὄψον χοινῇ μετὰ τούτου πώποτε δαίσῃ; 
τοῦ Κορύδου; , προλέγω σοι" ἔχει γὰρ χεῖρα χρα- 

ταιὰν, ' 

χαλχῆν, ἀκάματον, πολὺ χρείττω τοῦ πυρὸς αὐτοῦ. 
ὅτι δὲ γελοῖα ἔλεγεν ὃ Κόρυδος καὶ ἐπὶ τούτοις γελᾶσϑαι 
ἤϑελεν ὃ αὐτὸς ᾿άλεξις ἐν Ποιηταῖς φησι 

Πάνυ τι βούλομαι 
οὕτω γελᾶσϑαι καὶ γελοῖ᾽ ἀεὶ λέγειν 
μετὰ τὸν Κόρυδον μάλιστ᾽ ᾿4ϑηναίων πολύ. 

ἀναγράφει δὲ αὐτοῦ τὰ ἀπομνημονεύματω “1υγκεὺς ὃ Σα- 
μιος, Εὐχράτην αὐτὸν χαλεῖσϑαι κυρίως φάσχων. γράφει 
δ᾽ οὕτως » Εὐκράτης δ᾽ Κόρυδος πίνων παρά τινι ναπρας 

οὔσης τῆς οἰκίας, ἐνταῖϑα, φησὶ, δευεν εὐ ϊθοῖ ὑποστή- 
σαντα τὴν ἀριστερὰν χεῖρα ὥσπερ αἱ Καρυάτιδες. (4 

40. Φιλόξενος δ᾽, ἡ Πτερνοκοπὶς ἐμπεσόντος λόγου 
ὅτι αἱ κίχλαι τἰμιαί, εἰσι, καὶ τοῦ -“Κορύδου παρόντος, ὃς 
ἐδόχει πεπορνεῦσϑαι, .4λλ᾽᾽ ἐγὼ, ἔφη » μνημογνεύω ὅτε ὃ 

χόρυδος ὀβολοῦ ῃ». «---- ἣν δὲ χαὶ ὁ Φιλόξενος τῶν πα- 
ρασίτων, ὡς ᾿ἀξιόνιχος εἴρηκεν ἐν τῷ Χαλχιδικῷ. πρόκει- 
ται δὲ τὸ μαρτύριον. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ Μένανδρος 

Κι5 Θυδοβέϊοη. βοθπῖς, ἵ, Ὁ. 24. Ὑ. 1. χαλκοτύπον Ο. χαλκότυ-- 

πον ΡΠ, Ψ. 2, ἢν μὴ σοὶ --- προλέγώ σοι οι. Ὁ» οὐ μὴ 1,0-- 
Βϑοκίυ5 δὰ ΡΠ πἰομαπι Ρ. 458. ἢν μὴ ΡΥ͂Ι,. εἰ μὴ Ῥογβοηαϑ. σοὲ 
ΑΒΏ. σὺ ΡΥΊ,. μηδὲν Β εὐ Βομννοῖρῃ. δἀϊῖο, μηϑὲν ΡΨΙ,, 
Ψ, 8. τοῦδ᾽ οὐπώποτε ΤιΟὈΘοἰκῖι5. δαίσῃ] δαὶς ἣ ΒΡ, 

241] ἃ. πάνυ τι Ὁ, πάνυ τοι ῬΥ͂Ι,. οὕτω Β. οὕτως Ὑ1,. οὗτος 

ὕ. οὕτος Ρ. 

241] 6. Καρυάτιδες] καρυατίδες Ῥ, ᾿ἣ ἹΠτερνοχοπὶς ΘΟΒτνοΙΡΉ. 

ΝΟΥ θαίαγ ἢ πτερνοκόπις. ἦν δὲ καὶ ὃ φιλόξενος τῶν παρασίτων, 
ὃν μένανδρος πτερνοκοπίδωα χαλεῖ. μόχων τε ὃ κωμικὸς μέμνηται κορύδου, 
λέγων, τὸν κόρυδον ἠρώτησεν εὐχράτης πῶς κέχρηται --- οὐ δέδωκέ πω. 

σικυώνιος δὲ ἢ κορίνϑιος ἦν ὃ μάχων ὃ κωμικὸς, ἐν ἀλεξανδρείᾳ δὲ πα-- 

τεγήρα, οὗ καὶ τὸ μνήματι ἐπιγέγραπται ἄλλωι τε καὶ ὅτε ἐρεῖ, τις κέσρο- 
πος πόλει καὶ παρὰ νείλῳ ἔστιν δτ᾽ ἐν μούσαις δριμὺ πέφυκεν φυτόν." 
λυγκεὺς δέ φησιν --- Ο. εἴρηκεν ΟἿ. Ἐ). Μένανδρος) Ῥ. θῦ. 
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ἐν Κεχρυφάλῳ; αὐτὸ μόνον Πτερνοκοπίδα αὐτὸν καλῶν. --- 
μνημονεύε εὦ δ᾽ αὐτοῦ “αὶ άχων ὃ χωμῳδιοποιὸς ὃ Κο- 

Γ ρίνϑιος μὲν ἢ «Σικυώνιας γενόμενος, ἐν ““λεξανδρείᾳ δὲ 

τῇ ἐμῇ καταβιοὺς χαὶ διδάσκαλος γενόμεγος τῶν κατὰ χω-.. 

μῳδίαν μερῶν “Αριστοιράνους τοῦ γραμματικοῦ" ὃς χαὺ 
ἀπέϑανεν ἐν τῇ 4λεξανδρείᾳ, καὶ ἐπιμάλθοπται αὑτοῦ τῷ 

μνήματι 
Τῷ κωμῳδογράφῳ, κούφη χόνι, τὸν φιλάγωνα. 

κισσὲν ὑπὲρ τύμβου ζῶντα Μάχωνι φέροις. 
5345. "οὗ γὰρ ἔχεις κηφῆνα παλίμπλυτον, ἀλλ᾽ ἄρα τέχνης 

ἄξιον ἀρχαίης λείψανον ἠμφίεσας. ζρνσι, ἀμκφείδον. 

τοῦτο δ᾽ ὁ πρέσβυς ἐρεῖ" Κέχροπος πόλι, καὶ παρὰ 
Νείλῳ 

ἔστιν ὅτ᾽ ἐν ἸΜούσαις δριμὺ πέφυχε φυτόν. 
ἕν τούτοις δηλοῖ σαφῶς. ὅτι ᾿Δλεξανδρεὺς ἢν γένος. ὁ δ᾽ 

οὖν άχων τοῦ Κορύδου μνημονεύει ἐν τούτοις 

Τὸν Κόρυδον ἠρώτησεν Εὐλ φάτη ποτὲ 

υ" τῶν συμπαρόντων πῶς κέχρητ᾽ αὐτῷ στοτὲ 

ἤτολὲ ἑμαῖος. οὐχ οἶδ᾽, εἶπεν, οὐδένὼ σαφῶς. 

πεπότιχε μὲν γὰρ ὥσπερ ἰατρὸς μ᾽, ἔφη" 
ἃ δεῖ φαγεῖν δὲ σιτί᾽ οὐ δέδωχέ πω.. 

“ὐυγχεὺς δ᾽ ἐν δευτέρῳ περὶ Μενάνδρου ,» Ἐπὶ γελοίοις 

(φησὶ) δόξαν εἰληφότες Ἐὐχλείδης ὃ “Σμιχρίνου χαὶ (βι- 

λόξενος ἡ Πτερνοχοπίς" ὧν ὃ μὲν Εὐκλείδης ἀποφϑεγγό- 

πτερνοκοπίδα αὐτὸν Ἐ. αὐτὸν πτερνοκοπέδα Ῥυτ,: χωμῳδοποιὸς 

ΡΥΙ,. Ἀθοίο .Α. Ἐρ᾿σγαπιηᾶ δχϑίδξ ἴπ Ἀπίθῃο]. Ῥαϊαξ, υο]. 1, ἢ. 

522. υδἱ Βιοβοογιάι ἐυϊαγ, Ὑ. 1. χκωμῳδιογράφῳ Β, 

φιλάγωνα ἈΒ. εξ Απδβοϊορία. φιλαοιδὸν Ψ|ω, φιλάγω .. Ῥ. ΑΨᾺ 

ξῶντα τοροβίξαπι εχ Απιβοϊορῖα. 6 β θαίαι ζῶντι. ΠΠάχωνι] μά.-- 

χωνα Ἀπίποϊορίαθ οοᾶθχ Ῥαϊδίϊηιβ. 

242 ἃ. Ν, 3. ἄλλ᾽ ἄρα τέχνης] ἀλλά τι τέχναν ΔΕΙΙΟΙοΡἃ. 

γ. 4. ἠμφίεσας Δηϊμοϊοδία. Τιοροραΐαν ἀμφίεσαι,. Υ. ὅ. δ᾽ δ] δὲ 

Λπεμοϊ ρα. πόλι Ἅ1,. πόλεν ΑΒΟΡ, καὶ παρὶ] ὡς παρὰ Ῥ. 

ν΄. 6. φυτόν] ϑύμον Απιποϊοσία. (ϑυμός Απίπ. Ῥαϊ,) μνημιο-- 

νεύει ἐν τούτοις] ἐν τούτοις οηϊ. Β. Ψ. 1. Κορυδον] κήνηδον ἔφη 3. 

Εὐκράτη ατοίϊυ5 ἴπ ἘΧΟΟΓΡΕΪΒ Ρ, 855. ΤΌ εὐχράτης. 

242 "..Υ. 2. ποτε οῃ). Ρ. Ψ. 8. οὐκ ὀχοιαϊ [πὶ 1. 

ν. ὅ. ὧ δεῖ φαίειν δὲ σιτίου δέδωκε ΒΡ. Εὐκλείδης οπι. ΒΡ. 

ἡ πτερνοχοπὶς Ο. ἢ πτερνοπόπις ΡΥΙ.. 
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μενος οὐχ ἀνάξια βιβλίου καὶ μνήμης ἐν τοῖς ἄλλοις ὴν 
ἀηδὴς καὶ ψυχρὸς, ὁ δὲ Φιλόξενος. οὐδὲν ἐπὶ κεφαλαίου 

περιττὸν λέγων, ὃ τι λαλήσειεν 1] πικρανϑείη πρός τινα 
τῶν" 'συξζώντων καὶ διηγήσαιτο ; πᾶν ἐπαφροδισίας καὶ χά- 
θιτος ἣν μεστόν. καίτοι γὲ συνέβη τὸν μὲν “Ῥυχλείδην χατὰ 
τὸν βίον «εκ, τὸν δὲ Φιλόξενον ὑπὸ πάντων φιλεῖσθαι 
χαὺὶ τιμᾶσϑαι. “ 

41. ἹΜοσχίωγος δέ τιγος παρασίτου μνημονεύων λεξις 
ἐν Τροφωνίῳ παραμασήτην αὐτὸν ἐν τούτοις χαλεῖ 

Εἰϑ'᾿ ὁ Μοσγίων 

ὃ παραμασήτης ἕν βροτοῖς αὐδώμενος. 
ἐν δὲ τῷ ]ΠΠ]αγκρατιαστῇ Δ4λεξις τρεχεδείπνους καταλέγων 
φησὶ ἢ 

Πρῶτον μὲν ἣν σοι ᾿Καλλιμέδων ὁ Κάραβος, 
ἔπειτα Κόρυδος, Κωβίων, Κυρηβίων, 
ὃ Σχόμβροος, ἡ :Σεμίδαλις. Β. “Ηράχλεις φίλε" 
ἀγοράσματ' , οὐ συμπόσιον εἴρηκας, γύναι. 

Κυρηβίων δ᾽ ἐπεχαλεῖτο Επιχράτης ὃ Αἰσχίνου τοῦ ῥή- 
τορος κηδεστὴς ᾽ ὡς φησι, “ημοσϑένης ἔν τῷ ἜΝ τῆς πα- 
θαπρεσβειας. τῶν δὲ τοιούτων ἐπιϑέτων, αἱ ἐπὶ χλεύῃ ̓“4ϑ:η- 

γαῖοι παίξοντες; ἔλεγον, μνημονεύει ᾿Αναξανδρίδης ἐν ᾿Οδυοσ- 
σεῖ οὕτως ᾿ ᾿ 

Ὑμεῖς γὰρ ἀλλήλους ἀεὶ χλευάξετ᾽ , οἷδ᾽ ἀχριβῶς" 

ἂν μὲν γὰρ ἢ τις εὐπρεπὴς » ἱερὸν γάμον καλεῖτε" 

ἐὰν δὲ μιχρὸν παντελῶς ἀνϑρώπιον, σταλαγμόν" 
ἘΞ 5 «Ἐπ: α 0 

ἀνάξια Οδδδυθοπιι5. Τὐθυὶ ἄξια. ἄλλοις] ὅλοις Ὁ εἔ δρίζοτιθ 

ἩΟΘΒΟΠΘΙΙ, χεφαλαίου) κεφάλου Ὁ. 
242 ο. ἢ πικρανϑείῃ οτη. Ὁ, ουζώντων Ὁ. οὐ ζώντων ΑΒΏΡΆ. 

οὐεώγτων Ψ. οὐνώντων Τ,. Ῥοϑὲ βίον ἱπαϊοδνὶ Ἰασαηδηι. 
τὸν 

μοσχίονα δὲ τὸν παράσιτον, παραμάση τὴν ἄλεξις φησί. ἀλλαχοῦ δ᾽ ὃ 

αὐτὸς τρεχεδείπνους καταλέγων -- {, παραμασήτην] παραμασητὴν Ἀ. 

τρυχεδείπνους Β. ' 

242 ἃ. Ψ. 1. πρῶτον] πρῶτος Ὁ. Υ. 2. Κωβίων) κυβίων Β. 

κωβιὸς Ο: νἱά8 ΕΥ̓, Ρ. 134 ᾿. ει χυρηβίων ΛΌ. χκηρυβίων ῬΎΤ,. χη- 

φυχίων Β. Ὑ. 8. ὃ σχκύμβρος, ἢ] θ᾽ ὃ σκόμβρος ἢ 0. χυρη- 
βίων ΨΙ,. κηρυβίων ΒΡ. δ4ΖΔημοσϑένης] Ρ. 4383. Ἐπ Δπδχαι- 

ἀγιἀβ. γϑυβίθαϑ ΡΙανα δἰέαἐ Ἐπιβέδι 5 Ρ. 1042, 59. --- 62, 

242 ες, Υ. 2, ἀν] ἐὰν ΒΡ, καλεῖτε ΒΡ, καλεῖτ᾽ ὙἹ.. Υ. 8. 

ἀνϑρώπινον Ῥ. 

΄ 
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λαμπρός τις ἐξελήλυϑ'᾽ νὰ νὰ ὄλολυς οὗτός ἐστε" 

5 λιπαρὸς περιπατεῖ “4ημοκλῆς, ζωμὸς χατωνόμασται" 
χαίρει τις αὐχμῶν 2) ῥυπῶν, κονιορτὸς ἀναπέφηνεν" 

᾿ ὄπισϑεν ἀχολουϑεῖ κόλαξ τῷ, λέμβος ἐπικέχληται" 
τὰ πόλλ᾽ ἄδειπνος περιπατεῖς, κεστρῖνος ἐστι νῆστις" 
εἰς τοὺς χαλοὺς δ᾽ ἂν τις βλέπῃ, καιγὸς ϑεατρο- 

ποιός" 

40 ὑφείλετ᾽ ἄρνα ποιμένος παίζων, ᾿Δτρεὺς ἐκλήϑη" 

ἐὰν δὲ χριὸν, Φρίξος" ἂν δὲ κωδάριον, ᾿Ιάσων. . 
42, Χαιρεφῶντος δὲ τοῦ παρασίτου μέμνηται μὲν χὰν 

φἀϑτοῖς πρὸ τούτων" ἀτὰρ δὴ καὶ Μένανδρος α΄ τοῦ μνημο- 
γεύει ἐν Κεχρυφάλῳ. χὰν τῇ Οργῇ δέ φησι 

Διαφέρε δ’ Χαιρειρῶντος οὐδὲ γρῦ 
ἅνϑρωπος, ὅστις ἐστὶν, ὃς χληϑείς ποτὲ 

εἰς ἑστίασιν δωδεκάποδος, ὄρϑριος 

πρὸς τὴν σελήνην ἔτρεχε τὴν σχιὰν ἰδὼν, 
ὡς ὑστερίζων, χαὶ παρῆν ἅμ᾽ ἡμέρᾳ. 

ἐν δὲ ΜΜέϑῃ 

᾿Εμὲ γὰρ διέτρυψεν ὃ 
χομυψότατος ἀνδρῶν “Χαιρεφῶν, ἱερὸν γάμον 

Ρ φάσχων ποιήσειν δευτέραν. μιδτ΄ εἰχάδα 
καϑ' αὑτὸν, ἵνα" τῇ τετράδι δειπνῇ παρ᾽ ἑτέροις. 

τὰ τῆς ϑεοῦ γὰρ πανταχῶς ἔχειν καλῶς. 

Υ. 4. λαμπρός τιςἿ λαμπρότης Ὁ. Ιπάϊοανὶ Ἰδοῦπᾶπι. ἘΘτίαβ56 
εὐθὺς οχοϊάϊέ, ᾳφαοᾶ Ῥογβοητι5 Δ 1506 114π. Ὁ. 237. ροβέ οὗτος ἴῃ5616- 
Ῥαΐ. ἐξελήλυϑ᾽, ὄλολυς ΑΌ. ἐξελήλυθε, λόλυς Β.. ἐξελήλυϑ᾽᾽, ὃλο-: 
λυγμὸς ΨΙ.. ἐξελήλυϑ᾽ ὁὀλολυσμὸς Ῥ. Ομπλῖ51ξ Αθὸ Ἐπιβίδίμτιι5, 

Υ. ὃ. Ζημοχλῆς οπι, Ἐπιδίδίμίι5. 
242 ἔ, . 7. τῷ λέμβος ΑΒΟ οἐ Ἐπσυπέδίμηι5, τῷ λέμβρος Ρ. τή- 

λεμβρος ΨΙ,. τῷ εχ ΘΒ, λέμβος ὁχ Ὁ πιοπιοτδὲ ὙΊΠ]ΘΌΤτιΠῖτι8. 
Ψ. 8. δἰέυε ΝΠ, Ρ. 307 ὁ. περιπατεῖ οτι. Ῥ, νῆστις] 
γνήστης Α. Υ. 9. ἄν τις] ὅταν Ὁ. χαινὸς ΑΒΟ δὲ οριἕοπι. 

ἘΠ 650} 6]. χενὸς ΡΥ].. Ιαινθούς Οαβδυροπιβ, απο γογβαπὶ ΟΠ βιξ 

Ἐϊπιίδεαϑ, Ψ. 10. ποιμιένος δᾶ. ΑΟ, ορίΐζοπι ἨΟΘβΟΒΘΙ οἵ 

Ἐϊπιϑίαξηϊ5. οπι. ΡΥ͂Τ,. γ. 11. ἀν] ϑουιθοθδΐατν ἐὰν. : 
243 ἃ, Κεκχρυφάλῳ)] Ρ. 98. "Οργῆ] Ρ. 128. Ψ. 1. οὐδὲ 

γρῦ ΑΒ εὲ ορίέοπις Ἠθβομο] 1. οὐδὲ τοῦ Ὁ, οὐδέ που ΡΥΠ,, Υ,.2. 

ἄνϑρωπος] δουιθοθαίαν ἄνθρωπος, ΟΟΥ͂, 8. ὄρϑριος ΑΒΟ, ὄρϑιος 

ΡΥΙ.. ΕΥ̓. 4.. σκυὰν] σκιών τ΄ Ὁ. ἡμέϑηῃ] Ῥ. 109. Ησπο Ιο- 

οὑπὶ οὁπι. Ὁ. 
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μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ χαὶ ἐν ̓ Αὐδρογύνῳ ἢ ἢ Κρητί. Τιμο- 
χλῆς δ᾽ ἐν ᾿Επιστολαῖς χαὶ ὡς Δημοτίωνι τῷ ἀσώτῳ πα- 

ρασιτοῦντος αὐτοῦ μνημονεύει 
Ὃ Δημοτίων δὲ παραμενεῖν αὑτῷ δοχῶν 
τἀργύριον οὐχ ἐφείδετ᾽ , ἀλλὰ παρέτρεφε 
τὸν βουλόμενον. ὃ Χαιρερῶν μὲν παντελῶς - 
οἴχαδε. βαδίζειν ᾧετ » ὦ ταλάντατος. 

5. χαὺὶ μὴν ἔτι τοῦτ᾽ ἔστιν ἄξιον μόνον, 
τὸν “παραμασήτην λαμβάνει; δίχρουν ξύλον" 
οὔτ᾽ εὔρυϑμος γάρ ἐστιν οὔτ᾽ ἀχρήμοατος. 

᾿Δντιφάνης δ᾽ ἐν “Σχύϑη 

; Ἐπὶ κῶμον, εἰ δοκεῖ, 
ἴωμεν ὥσπερ ἔχομεν. Β. οὐχοῦν δῷδα καὶ 
στεφάνους λαβόντες: Χαιρεφῶν οὕτως 
μεμάϑηχε; κωμάζειν ἄδειπνος. 

Τιμόϑεος Κυναρίῳ ἔ 
Πειρώμεϑ'᾽ ἀποδόντες τὸ δεῖπνον ἀπιέναι. 
εἰς ἑπτάκλινον δ᾽ ἐστὶν, ὡς ἕφραζέ μοι; 

ἂν μὴ παράβυστός που γένηται Χαιρεφῶν. 
48. ᾿““πολλόδωρος δ᾽ ὁ Καρύστιος ἐν “Ἱερείᾳ 

Καινόν γέ φασι Χαιρεφῶντ᾽ ἐν τοῖς γάμοις 

243 "Ὁ. μνημονεύει δ᾽ δ᾽ οπι, Α, “ΤΙ πιο0}15 Ἰοοῦτη οπι. (. 
Ψ. 1. παραμενεῖν ϑομνγ ΙΒ, παραμένειν ῬΎΤ,, αὑτῷ] δονιθοθδΐίαΣ 
αὐτῷ. 

243 ς. Υ. 4. ζει Ὑ. ὕὥετο ΒΡ. ζεϑ᾽ 1,. ὦ ταλάντατος͵ ΒΡ, 
ὠταλάντατος Υ, ,.68 εἴη φιοάαηι τιοῖο οἱάφεμ δον νὴ ἐπ 4... Βομνν ΕἸ ΡΉ, 

ὃ ταλάντατος 1.. Υ. ὃ, ἔστιν ἄξιον] οὐκ ἔστ᾽ ὥνάξιον Τ οαρῖι5 δὰ 

5080]. ὙΠποοονῖέ, ΨΙΠ, δ1. Ρ. 217. οε ϑομυνγεῖρὶ. ΨΥ. 6. τὸ πα- 
ραμασήτην λαμβάνειν δίκρουν ξύλον; ϑοῃννοῖρῃ, λαμβάνει δίσρουν] 
λαμβαδίκρουν Β.. Ἀπέϊρμδπίβ συ, 1. εἰ οπι. ΒΡ, ν. 2. οὐ- 
κοῦν δᾷδα καὶ ΝΙεἰποκῖίιβ. Θυδοβέ. ΜΙ παπᾶ. ρΡ. 34. ᾿μεβεναίαΣ οὔχοῦν 

καὶ δᾷδα καὶ .Γ,, 3. Ἱπάϊοανι Ἰασαπᾶπι. οἰ μθἰκῖτιβ οὕτως μὲν οὖν. 
Ψν. 4, μεμάθηκε κωμάζειν σΟαβδιθοΟπαυ5. μεμάϑηκ᾽ ἐγκωμάζειν ΔΑ. 

μεμάϑηκ᾽ ἐγκωμιάζειν ῬΎΙ,. 

2483 ἃ. ΤΙπιοίποὶ υϑύβατι 1. οὁπι. Ὁ, Μ΄. 1, πειρώμεϑ᾽ πει-- 
ρώμεσθϑ'᾽ Α. τ Ὁ ἢ ἀποδόντες) ἀποδύντ᾽ ἐς Β μιν ΕἸ ἢ. ψν. 2» δ᾽ 
οἵη. Ὁ. γν. 3. ἄν δομτννεῖρα. 1 θτὶ ἐὰν. ἈΡοΙΠοάἀοτῖ νϑύβυϑ 

01). 6, δ᾽ δ᾽ Α: δὲ ΡΥ! Ψ. 1. ΖΧαινόν) καὶ νῦν Οαβαιβο- 
ΑΤΒΕΝΑΕΙΞ. 1. 34 
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ὡς τὸν ᾿Οφέλαν ἄχλητον εἰσδεδυχέναι. ἯΣ 
σπυρίδα λαβὼν γὰρ καὶ στέφανον, ὡς ἦν σχότος, ᾿ 
φάσχων παρὰ τῆς νύμφης ὃ τὰς ὄρνεις φέρων 

δ ἥκειν, δεδείπνηχ᾽ , ὡς ἔοικεν, εἰσπεσών. 
ἐν δὲ “Σφαττομένῃ 

Καλῶ δ᾽ Ἥρη Νίκην τ΄ ἐπ᾿ ἐξόδοις ἐμαῖς, 
χαλῶ δὲ «Χαιρεφῶντα" κἂν γὰρ μὴ ἄρον 
ἄκλητος ἥξει. 

Μάχων δ᾽ ὃ κωμιχός φησιν 
᾿Οδὸν μαχρὰν ἐλϑόντος. ἐπὶ δεῖπνόν ποτε 
τοῦ Χαιρεφῶντος εἰς γάμους ἐξ ἄστεος 

εἰπεῖν λέγουσι τὸν ποιητὴν Δίφιλον, 

εἰς τὰς ῥαυτοῦ, Χαιρεφῶν ἦ σιαγόνας 
ἣ ἔγκοψον ἥλους ἑκατέρῳ γε τέτταρας ̓ 

ἵγα μὴ παρασείων καὶ μαχρὰν ἑχάστοτε 
ὁδὸν βαδίζων τὰς γνάϑους διαστρέφῃς. 

καὶ πάλιν 
ὋὍ Χαιρεφῶν. κρεάδι᾽ ὠψώνει ποτὲ, 
καὶ τοῦ μαγείρου, φασὶν, ὀστῶδες ̓ ἰσφόδρα. 
αὐτῷ τι προσχόπτοντος ἀπὸ τύχης κρέας 7. 
εἶπεν μάγειρε, μὴ προσίστα τοῦτό μοι 

᾿ τοὐστοῦν. ὃ δ᾽ εἶπεν, ἀλλὰ μήν ἐστὶ γλυκύ" 
2Δλὰ καὺ μὴν τὸ πρὸς ὀστοῦν φασι χρέας εἶναι γλυχύ. 

ὁ Χαιρεφῶν δὲ, καὶ ̓ μάλ᾽ » ὦ βέλτιστ᾽, ἔφη. Ε 
γλυχὺ μὲν, προσιστάμενον δὲ λυπεῖ πανταχῆ. 

Πα8. φησὶ χαιρεφῶν ΒΚ Ψ. 2. ὀφέλαν ἄκλητον Ῥ, ὄφελαν ἄκλη- 
τον Β, ὀφελ᾽ ἄναχλητον Ἀ. ὀφέλλαν ἄκλητον ὙΤ1:. Υ. 4. νύμφης 

δ] νῦν φησο ΑΒ., ὃ τὰς] ο τας Ρ. 

243 ς. Ν. Ὁ. δεδείπνηκ᾽ ὡς Οαϑδυθοπα. δεδειπνηκὼς ΡΥ]. 
Καλῶ] καλῶς ΒΡ. ἌΔρη] ϑουθοραίαν ἄρην. ΟΥ͂,. 4. Μαϊίηι 
σεαυτοῦ. ᾿ ᾿ 

248 ἴ Μ. ὅ. ἔγκαψον Βινιδιει ΤΩΔΓΡῸ, ἰογίαθ86 οχ Ὦ. γ. 6. 
παρασίων ΒΡ. Ψ. 1. ὠψώνει δομυνεῖρῃ, ὄψων εἴ ΑΒΡΨ. ὀψωνεῖ Τ,. 

Ψν. 4. μάγειρε ΑΒΟ. μάγειρος ΡΥΙ,. Ψ. ὅ. τοὐστοῦ»} ϑοτὶ- 

Ῥοβθαΐυν τὐστοῖν. ᾿ 

244 ἃ. . 7. μάλ᾽ ϑομννοῖθη. Γιοροθαίαν μάλιστ᾽, “5,8, 
Ῥαγοάϊα Ευγρι 15 ΤρΠΐρ. ΑῸ]. ν, 23, γλυκὺ μὲν, λυπεῖ δὲ προσιστάπ 

μενον. ὙΙαΙῈΈ οέϊδπι Ῥογβοπι5.. γλυκὺ μὲν] γλυκύ μὲ Β. 

νυ συν Ὁ» Ψυεθασετ ΚΌΨΕ 

Ἔ τυ θαυ δωδαδδ 

ν᾿ τῶν... ὕψ.ψὕ.... 
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τοῦ “Χαιρεφῶντος χαὶ. σύγγραμμα ἀναγράφει Καλλίμαχος 
ἐν τῷ τῶν παντοδαπῶν πίναχε γράφων οὕτως .; 4εἴπνα 
ὅσοι ἔγραψαν. Χαιρεφῶν Κυρηβίωνι. “. εἶϑ᾽ ἑξῆς τὴν ἀρ- 
χὴν ὑπέϑηχεν ,, Ἐπειδή μοι πολλάκις ἐπέστειλας. στίχων 
τοέ.“ καὶ ὃ Κυρηβίων δ᾽ ὅτι παράσιτος προείρηται. 

» 44. Καὶ “Ἀρχειρῶντος δὲ τοῦ παρασίτου μνημογεύων 
ὁ Μάχων φησὶ 

Κληϑεὶς ἐπὶ δεῖπνον ὃ παράσιτος “ρχεφῶν 

ὑπὸ Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως, ἡνίχα 
τς χατέπλευσεν εἰς 4 ἴγυπτον ἐκ τῆς Δττιχῆς, 

ὄψου πετραίου παρατεϑέντος ποικίλου 
5 ἐπὶ τῆς τραπέζης καράβων τ΄ ἀληθινῶν, 

ἐπὶ πᾶσι λοπάδος τ᾽ εἰσενεχϑείσης ἁδρᾶς; 
ς ἐν ἢ τεμαχιστοὶ τρεῖς ἐνῆσαν χωβιοὶ, 

οἷς κατεπλάγησαν πάντες οἱ χεχλημένοι, 
τῶν μὲν σχάρων ἀπέλαυε τῶν τριγλῶν ὃϑ΄᾽ ὅμα 

10 χαὶ φυκίδων ἐπὶ πλεῖον ᾿Αἀρχεφῶν πάνυ, 
ἄνϑρωπος ὑπὸ τῶν μαινίδων χαὶ μεμβράδων ἡ 
Φαληρικῆς ἀφύης τε διασεσαγμένος, 
τῶν χωβιῶν δ᾽ ἀπέσχετ᾽ ἐγχρατέστατα. 
πάνυ δὴ παραδόξου γενομένου τοῦ πράγματος, 

ἃ [15 καὶ τοῦ βασιλέως πυϑομένου τἀλχήνορος 
μὴ παρεόραχεν “᾿ρχεφῶν τοὺς κωβιούς; : 
ὃ χυρτὸς εἶπε, πάγυ μὲν οὖν τουναντίον, 
Πτολεμαῖ᾽, ἑόραχε πρῶτος, ἀλλ᾽ οὐχ ἅπτεται, 

τοὔψον δὲ σέβεται τοῦτο χαὶ δέδοικέ πως" 

Καλλίμαχος] Ῥ. 47}. [πῃ Ο πᾶρθο ομἕϑβᾶ. παντοδαπῶν] συγγραμ- 

μάτων δἀᾷ. (αϑαῦθοπι5. πίνακι ὈΑΒΔΌΒΟΠΙΙΒ, πινάκων ΡΥ],. 
ἈἘυρήβίωνι Βοπέ 6115. χυρηβίων Ὑ1,. χορηβιὼν Β. τοέ ΟΔΒδιθΟπιι5. 
τὸ εἰ ΡΥ͂Ι,, προείρηται] Ῥ. 242 ἃ. 

244. Ὑ. 4, παρατεθϑέντος ὉΡ εἐ δρ!έοπι6 ἨΟΘΒΟἢΕΙ1, παρατι- 
ϑέντος Ὑ1.. 

Δ 4 ςὟ; ὦ: τεμαχιστοὶ Οαβδυθοπιβ. τεμαχίσκοι ῬΥ͂Τ,. 'τεμμα- 
χίσκοι Ὁ. χωβιοὶ Ο. κώβιοι ῬΥΙ,. κωβίοι Ἀ. ΨΟ1Ι. μερμβά- 

δων Β. Υ. 13. Βευθοθαίαν κωβίων εἔ γν- 10. χωβίους. ἅπέε 
χετ᾽ Β. " 

244 ἃ. ΥΨ. 10, 18. 110Γ᾽ παρεώρακεν εἔ ξώρακε Ψ, 19. σεύε- 
ται {, 

3945 
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20 οὐδ᾽ ἐστὶν αὐτῷ πάτριον ὄντ᾽ ἀσύμβολον᾽ 
ἰχϑὺν ἔχοντ᾽ ἄψηφον ἀδικεῖν οὐδένα. 

45. άλεξις δ᾽ ἐν Πυραύνῳ “Στράτιον τὸν παράσιτον 
εἰσάγει δυσχεραίνοντα τῷ τρέφοντι καὶ λέγοντα τάδε 

δ ᾿Εμοὶ παρασιτεῖν κρεῖττον ἣν τῷ Πηγάσῳ Ἴ 
ἢ τοῖς Βορεάδαις 1 ἢ) εἴ τι ϑατιοῦ ἔτι τρέχει, 
ἢ Δημέᾳ «“ἄχητος ἐτεοβουτάδῃ. 

πέτεται γὰρ, οὐχ οἷον βαδίζει τὰς. ὑδούς, 
καὶ μετ᾽ ὀλίγα 

“Στράτιε φιλεῖς δή πού μὲ; . ὐ ηλὺν τοῦ πατρός. 
ὃ μὲν γὰρ οὐ τρέφει μὲν σὺ δὲ λαμπρῶς τρέφεις. 
Ἅ. εὔχει τ᾽ ἀεί με ζὴν ἅπασι τοῖς ϑεοῖς; : 
Β. ἂν γὰρ πάϑῃς τι, πῶς ἐγὼ βιώσομαι; 

{ ̓ ἀξιόνικος δ᾽ ὃ χωμικὸς ἐν τῷ Τυρρηνῷ Γρυλλίωνος τοῦ 

παρασίτου ἐν τούτοις μνημονεύει 
Οἶνος οὐκ ἔνεστιν ἡ 

αὐτοῖς πρὸς ἑταίρους πρόφασιν ἐπὶ χῶμον τινὰς, 
ὕπερ ποιεῖν εἴωθε Τρυλλίων ἀεί. 

“φιστόδημος δ᾽ ἐν δευτέρῳ γελοίων ἀπομνημονευμάτων πα- 
ρασίτους ἀναγράφει, “Δντιόχου μὲν τοῦ βασιλέως “Σώστρα- 
τον" Δημητρίου δὲ τοῦ πολιορχητοῦ “Εὐαγόραν τὸν χύρ- 
τόν" “Σελεύχου δὲ Φορμίωνα. «Τυγκεὺς. δ᾽ ὃ Σάμιος ἐν 

2.45 τοῖς ᾿Ἵποφϑέγμασι »ὩΣιλανὸς (φησὶν) ὃ ̓ ᾿ϑηναῖος Τρυλ- 
λίωνος παρασιτοῦντος Μενάνδρῳ τῷ ἡ κοί. εὐπαρύφου 

20. 21. οπιν 6. Ὑ. 21]. ἔχοντα ψῆφὸν ΕΑ 
“Πυραύνῳ)] Τιορο δία Παροίνῳ οχ Ναδιγι, ΟΡΙΠΟΓ, οοπϊθοξαϊᾶ. πα- 

ρύνῳ ἈΡ, παρύνῷ Β. τάδε οπι. Β. 

244 κς. Υ. 2. ἢ εἴ τι Ο. ἢ τὸ ῬΥΙ,. ϑᾶσσον (. ἔτι τρέ- 

χεν ϑοδυγοῖθη. ἔτε τούτων τρέχει ΑΒ. τούτων ἔτι τρέχεν Ὁ, τούτων τρέ- 

χερ ΥΊ.. γ. 3, ἤδη μεαιχάχητος Ρ. Ψ. 4. πέτεται] πετε Ῥ. 
εὔχει] ΒουθΘθαία εὔχη. ς 

244 ἴ, Τυρρηνῷ) Τιοροθαίυν Τυρρηνικᾷ- Τρυλλίωνος 1,. γραλ- 
υ 

λίωνος Ὗ. γραλλίωνος Ῥ. ἔνεστιν ἈΒΡ, ἔνεστιν νῦν ΨὩ.. [πάϊοαν! 
Ἰδουηδπι- σώστρατον ΑΒΟ, σώπατρον ΒΥ. 

240 ἃ. Ἐχ ερϊέοπιθ ΗΘβο 6}. πᾶθο δεέα!ε σαβααθοπιβ, λυγαεὺς 
δ᾽ ὃ σιὠμιός φησιν ὅτι σιλιανὸς (σιλανὸς Ο) ὃ. ἀϑηναῖος γρυλλίωνος πα- 
ρασιτοῦντος μενάνδρῳ τῷ σατράπῃ παρ᾽ εὐπαρύφου (5ῖο φἔΐαπι Α: πα-. 

ρευπαρύφου ἀπ νο66 Ο) τε. περιπατοῦντος μετὰ ϑεραπείας ἐρωτηϑεὶς, 

τίς οὗτος; μενάνδρου ἔφησεν ἀξιάγναϑος. μενάνδρῳ --- περιπατοῦν- 
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δὲ καὶ μετὰ ϑεραπείας περιπατοῦντος, ἐρωτηϑεὶς τίς ἐστιν 
οὗτος, Μενάνδρου ς ἔφησεν »γ ἀξία γνάϑος. “Χαιρεφῶν δ᾽ 
ἔφησεν ὁ παράσιτος εἰς γάμον ἄχλητος εἰσελϑὼν χαὶ χκα- 

ταλλιϑ εὶς ἔσχατος, τῶν γυναιχονόμων ἀριϑμούντων τοὺς 
κεκλημένους καὺ κελευόντων αὐτὸν ἀποτρέχειν ὡς παρὰ τὸν 
νόμον ἐπὶ τοῖς τριάκοντα ἐπόντος, 'ἀριϑμεῖτε δὴ, ἔφη, πά- 
λιν, ἀπ' ἐμοῦ ἀρξάμενοι, τ 

40. Ὅτε δ᾽ ἦν ἔϑος τοὺς γυναικογόμους ἐφορᾶν τὰ 
συμπόσια. καὶ ἐξετάζειν τῶν κεκλημένων τὸν ἀριϑμὸν, ΓΝ 
ὁ χατὰ νόμον ἐστὶ, Τιμοκλῆς ἐν Φιλοδικαστῇ φησιν οὕτως 

᾿Δνοίγετ' ἤδη τὰς ϑύρας, ἵνα πρὸς τὸ φῶς 
ὦμεν καταφανεῖς μᾶλλον ν ἐφοδεύων ἐὰν 
βούληϑ᾽᾽ ὃ γυναικονόμος λαβεῖν ἀριϑμὸν 
χατὰ τὸν νόμον τὸν καινὸν, ὕπερ εἴωϑε δρᾶν, 
τῶν ἑστιωμένων. ἔδει δὲ τοὔμπαλιν 
τὰς τῶν ἀδείπνων ἐξετάζειν οἰχίας. 

“Μένανδρος δ᾽ ἐν Κεχρυφάλῳ 
Παρὰ τοῖς γυναικονόμοις δὲ τοὺς ἔν τοῖς γάμοις 
διακονοῦντας ἀπογεγράφϑαι πυϑόμενος 
πάντας μαγείρους, κατὰ γόμον καινόν τινὰ, 
ἵνα πυνϑάνωνταιν τοὺς χεχλημένους, ἐὰν 

πλείους τις ὧν ἔξεστιν ἑστιῶν τύχῃ, 
ἐλϑών. 

χαὶ Φιλόχορος δ' ἐν ἑβδόμῃ ᾿4τϑίδος,, Οἱ γυναικονόμοι 
(φησὶ) μετὰ τῶν Δρεοπαγιτῶν ἐσχόπουν τὰς ἐν ταῖς οἱ- 
χίαις συνόδους ἔν τε τοῖς γάμοις χαὶ ταῖς ἄλλαις ϑυσίαις.“ 

47. Ἰοὺ δὲ Κορύδου ἀποφϑέγματα τάδε ἀναγράφει 
ὁ “Τυγκεύς" Ὁ Κορύδῳ συμπινούσης τινὸς ἑταίρας, ἡ ὄνομα 

τος δαα, ΑΟ. οπι. ΏὨΡΟΥΠ,. εὐπαρύφου ϑομννεῖρη, Ευὐθυὶ παρευ- 
παρύφου Ὑ6] παρ᾽ εὐπαρύφου. ἀξία γνάϑος ἈΟ. ἀξιάγναθος ῬΥΤ,. 

χατακλεϑεὶς] κατακληϑεὶς Β, ἔσχατος, τῶν ϑομννεῖβῖι, 1.6- 

δερδέυν ἔσχατος, καὶ τῶν. 

245 Ὁ. Τίπιοο] 5 οὲ Μίοῃηδπαγι νϑυβιβ τυ. (. ψΨ. 2. εὖο-- 
δεύων Β. Ψ. 8. λαβεῖν ἀριϑμὸν) Ἐογίαβ8θ6 Βογίρϑιε ἀπολαβεῖν τὸν 

ἀρυϑμόν. Μένανδρος) Ῥ. 94. 

240 ο. Ψ. 1, γυναινεκονόμοις Β. τοὺς] τοῖς Ῥ, αι τοὺς ἴῃ 

ΔΤΡΊΠΘ, Υ. 8. τύχῃ τύχης ΑΒΡ. 
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ἣν Γνώμη, καὶ τοῦ οἰναρίου ὑπολιπόντος, εἰσφέρειν ἐκέ- 
λευσὲν ἕχαστον δύο ὀβολοὺς, Τνώμην δὲ συμβάλλεσθαι ὃ 
τι δοχεῖ τῷ δήμῳ. Πολύκτορος δὲ τοῦ κιϑαρῳδοῦ φαχῆν 
ῥοφοῦντος χαὺ λίϑον μασησαμένου, ὦ. ταλαίπωρε » ἔφη, 
καὶ ἢ φακχῆ σὲ βάλλει. “ μήποτε τούτου χαὶ Μάχων μνη- 
'μογξύει. φησὶ γὰρ 

Καχός τις, ὡς ἔοιχε, κιϑαρῳδὸς σφόδρα - 
μέλλων οἰκοδομεῖν τὴν οἰχίαν φίλον. 

ο αὑτοῦ λίϑους ἤτησεν" ἀποδώσω. δ᾽ ἐγὼ 
αὐτῶν πολὺ πλείους, φησὶν, ἐκ τῆς δείξεως. 

λέγοντος δέ τινος τῷ Κορύδῳ ὡς τῆς αὑτοῦ γυναικὸς 
ἐνίοτε χαὶ τράχηλον χαὶ τοὺς τιτϑοὺς καὶ τὸν ὀμφαλὸν 
φιλεῖ, πονηρὸν, ἔφη, τοῦτ᾽ ἤδη. καὶ γὰρ ὁ “Ηρακλῆς ἀπὸ 
τῆς ᾿Θμφάλης ἐπὶ τὴν Ἥβην μεταβέβηχε. Φυρομάχου δ᾽ 
ἐμβαψαμένου εἰς φακῆν χαὶ τὸ τρυβλίον ἀνατρέψαντος, 
ἀλήν μὴ ἤναι αὐτὸν, ἔφη, δίκαιον, ὅτι οὐχ ἐπιστάμενος δει- 

γεῖν ἀπεγράψατο. παρὰ Πτολεμαίῳ δὲ ματτύης περιφερο- 
ῇ πρῶ καὶ κατ᾽ ἐκεῖνον ἀεὶ λειπούσης, Π]τολεμαῖε, ἔφη, 
πότερον ἐγὼ μεϑύω, ἢ δοκεῖ μοι ταῦτα περιφέρεσϑαι:; 
Χαιρεφῶντος δὲ τοῦ παρασίτου φήσαντος οὐ δύνασϑαι τὸν 

οἶνον φέρειν, οὐδὲ “γὰρ τὸ εἰς τὸν οἶνον, ἔφη. τοῦ δὲ 
Χαιρεφῶντος γυμνοῦ ἕν τίνι δείπνῳ διαναστάντος ,ὦ Χαι- 
θεφῶν, εἰπέν, ὥσπερ τὰς ληκύϑους ὁρῶ σε μέχρι πόσου 
μεστὸς εἰ, χαϑ'᾽ ον' δὲ καιρὸν 4ημοσϑένης παρ᾽ “Ἁρπάλου 

φἀρτὴν χύλικα εἰλήφει, οὗτος; ἔφη, τοὺς ἄλλους ἀχρατοχώς- 

ϑώνας χαλῶν αὐτὸς τὴν μεγάλην ἔσπαχεν. εἰωϑότος δ᾽ αὐ- 

τοῦ ῥυπαροὺς ἄρτους ἐπὶ τὰ δεῖπνα φέρεσθαι, ἐνεγχαμέ- 

κ 

245 ἃ, ὑπολιπόντος] ἐπιλιπόντος ϑομνν ΙΕ. ἕκαστον ἈΟ οἱ ορίξ. 
ΠΟΘ ΟΠ 6]. ἑχατὸν ΡΥ, συμβαλλεσϑαι] συμβαλέσθαι (Ὁ. Μα- 
ΟΠ ἢ 15. γοῦβιιβ ὁπ}, Ὁ. Υ. 2. ἀνοικοδομεῖν τὴν οἰκίαν μέλλων 5ῖνα 
ἔος βῖγθ ἃ]1ῖ0 υουθογαπὶ ογάϊπο Ρουβομῦβ δὰ Αγιδίορῃ. Ὑ68Ρ. 798. 

Ρ. 138. ἀνοικοδομεῖν οἴΐατη ϑοα! ρου ἴῃ Εχοουρεὶβ αγοῦϊ μΡ. 997. 
Οτοείαβ. βου ρβογαΐ τὴν οἰχίαν μέλλων ἄν οἰκοδομεῖν, 

. 240 6. Ψ. 3. αὑτοῦ ατοΐϊυ5 Ρ. 849. αὐτοῦ ΡΥ͂Ι,. ἀποδώσω 

ὐτοίϊι5. ἀποίσω ῬΥ͂],, τῆς αὑτοῦ] τῆς αὐτοῦ ἈΥΤ,. τρυβλίον} 
τρύβλιον ὙἹ,. τρίβλιον Ῥ. ; 

245 ἴ, λειπούσης Ψ1,. λιπούσης ΒΌ, πότερον Ψ],. ποτήριον 
ΒΡ. τὸ εὶς τὸν] τὸ εἰς τὸ Β. τοῦ δὲ ΑΒΟ. τοῦ γὰρ ΡΥΤΠ,. 

διαναστώντος ΑΒΟ. διαστάντος ΡΥ͂Τ.. ὦ “Καιρεφῶν] ὦ οπι. "Ὁ. 
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ψου νὼ; ἔτι μελαντέρους , οὐκ ἄρτουμ ἔφη αὐτὸν ἐνηγο- 

χέναι, ἀλλὰ τῶν ἄρτων σχιάς. “ 
48, Φιλόξενος δ᾽ ὁ παράσιτος, Πτερνοχοπὶς δ᾽ ἐπί- 

χλην, παρὰ Πύϑωνι ἀριστῶν, παραχειμιένων ἐλαῶν χαὶ 
μετὰ μικρὸν προσενεχϑείσης λοπάδος ἰχϑύων, πατάξας τὸ 
τρυβλίον ἔφη, Μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν. ἐν δείπνῳ δὲ τοῦ χα- 

Ρ λέσαντος αὐτὸν μέλανας ἄρτους παρατιϑέντος, μὴ πολ- 

λοὺς; εἶπε, παρατίϑει; μὴ σχότος ποιήσῃς. τὸν δ᾽ ὑπὸ 
τῆς γραὸς τρεφόμενον παράσιτον Παυσίμαχος ἔλεγε τοὺν- 
αντίον πάσχειν τῇ γραὶ συνόντα" αὐτὲν γὰρ ἐν γαστρὶ 
λαμβάνειν ἀεί. περὺ τούτου καὶ Μάχων γράφει οὕτως 

Τὸν ὑδροπότην « Μοσχίωνα λεγόμενον 
ἰδόντα φασὶν ἐν -«Τυχείῳ μετά τινων 
παράσιτον ὑπὸ γραὸς τρεφόμενον πλουσίας, 
ὁ δεῖνα, παράδοξόν γε ποιεῖς πρᾶγμ᾽, ὕτι 
ἢ γραῦς ποιεῖ σ᾽ ἐν γαστρὶ λαμβάνειν ἀεί, 

οὁ δ᾽ αὐτὸς παράσιτον ἀκούσας ὑπὸ γραίας τρεφύμενον 
συγγινόμενόν, τε αὐτῇ ἑκάστης ἡμέρας, 

ΙΥὺν πάντα (φησὼ καινὰ γίγνεϑ' " ̓ μὲν "οὐ χύει, 
ἐν γαστρὶ δ᾽ οὗτος λαμβάνει καϑ΄ ἡμέραν. 

Πτολεμαῖος δ᾽ ὃ τοῦ 4γησάρχου, Μεγαλοπολίτης γένος, 
ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν περὶ τὸν Φιλοπάτορα ἱστοριῶν συμπό- 
τας φησὶ τῷ βασιλεῖ συνάγεσθαι ἐξ ἁπάσης τῆς πόλεως, 

οὺς προσαγορεύεσθαι γελοιαστάς. 
49. Ποσειδώνιος δ᾽ ὃ ᾿Δπαμεὺς ἐν τῇ εἰχοστῇ καὶ 

τρίτῃ τῶν ἱστοριῶν ,, Κελτοὶ (φησὶ) περιάγονται μεϑ'᾿ αὖ- 

2406 ἃ. αὐτὸν] αὐτῶν Ῥ, ἀλλὰ τῶν ἄρτων] ἀλλ᾽ ἄρτων Ῥ, αυἱ 
τῶν ἴῃ ΠΡ ῖη6 Παρθοέ. πτερνοπόπις Β]., πτερνοχύπης ΒΨ. ἥ πτερ- 

γνοχοπὶς Ὁ. ΠΠύϑωνι) πύϑων ΒΒ, ἐλαῶν} ἑλκῶν Β. 114- 
στιξεν} ΠΙαά. ἐ, 860, οἔ 8110]. 

2406 Ῥ. τὸν δ᾽ ὑπὸ Ο. ΑΡοταΐ δ᾽, γ7ρα}} γράᾳ Ἀ. ΨΟῚ, 
ὑδροπότην ΟΡ, Ὑιά, ΤΙ, ν». 44. ἃ, δου θερδίαν ὑδροπώτην. Ῥοδὲ ὑδρο-: 

πότην Αἰ οπᾶθι5 ρατγεοιίατα δὲ σοπϑα!έο οπιϊβίϑ86 νυἱἀθίν. Ψ, 2. 
λυκίῳ Β. Ψ. 9. πλουσίας] εἰπεῖν αἀά. Ὁ. Υ. 4. ποιεῖς ΒΟ. 

ποιεῖ ὈΥΤ,. ᾿ 

240 ο. συγγινόμενο»ν) συγγενόμενον Β. φησὶ] φασὶ ΑΒΡ. 
καινὰ δἀά!άϊ οχ Ο, γίγνεθ᾽ 1 ϑοιι θοθδέι γίνετ᾽. γίνεσϑ᾽ Ἀ. γή- 
μεσϑ' ΒΡ, : : ; 
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ἃ τῶν χαὶ πολεμοῦντες συμβιωτὰς., οὺς καλοῦσι παρασίτους. 

[.] 

ῇ 

οὗτοι δὲ ἐγκώμια. αὐτῶν χαὶ πρὸς ἀϑρόους λέγουσιν ἂν- 

ϑρώπους συνεστῶτας; καὶ πρὸς ἕκαστον τῶν κατὰ μέρος 
ἐχείνων ἀκροωμένων. τὰ δὲ ἀκοίσματα αὐτῶν εἶσιν οἱ χα- 

λούμενοι Βάρδοι: ποιηταὺ δὲ οὗτοι τυγχάνουσι μετ᾿ ῳδῆς 
ἐπαίνους λέρανημῶ, “ ἐν δὲ τῇ τετάρτῃ χαὶ τριαχοστῇ ὃ αὖ- 

τὸς συγγραφεὺς ᾿Δπολλώνιόν τινα ἀναγράφει, παράσιτον 
οἴάλος ᾿Αντιόχου τοῦ Τρυποῦ ἐπικαλουμένου, τοῦ τῆς 
“Συρίας βασιλέως. “Αριστόδημος δὲ ἱστορεῖ Βίϑυν τὸν 
“Τυσιμάχου τοῦ βασιλέως παράσιτον, ἐπεὶ αὐτοῦ εἰς τὸ 
ἱμάτιον ὃ «υσίμαχος ἐνέβαλε ξύλινον σχορπίον, ἐχταραχ- 
ϑέντα ἀναπηδῆσαι, εἶτα γνόντα τὸ γεγενημένον, χἀγὼ σὲ 
φησὶν, ἐχφοβήσω, βασιλεῦ" δός μοι τάλαντον. ἦν δ᾽ ὃ 
“Τυσίμαχος μικρολογώτατος. ᾿4γαϑαρχίδης δ᾽ ὁ Κιυίδιος 

ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ εἰκοστῇ τῶν Εὐρωπιαχῶν Ἀριστομάχου 

τοῦ ᾿Αργείων τυράννου παράσιτον. γενέσϑαι φησὶν ᾿ἄνϑε- 
μόκριτον τὸν παγχρατιαστήν. 

50, Κοινῇ δὲ περὶ παρασίτων εἰρήκασι Τιμοχλῆς μὲν 
ἐν Πύχτῃ, ἐπισιτίους χαλῶν αὐτοὺς ἐν τοῖσδε 

Ἐὑρήσεις δὲ τῶν ἐπισιτίων 

τούτων τινὰς, οἱ δειπνοῦσιν ἐσφυδωμένοι 
τἀλλότρι᾽, ἑαυτοὺς ἀντὴ κωρύκων δέρειν 
παρέχοντες ἀϑληταῖσιν. 

Φερεκράτης Τραυσὺὶ 
Σὺ δ᾽ οὐδὲ “ϑᾶττον “Σμιχυϑίων ἐπισιτιεῖ; 
Β. τίς δ᾽ οὗτος ὑμῖν ἔστε; «4. τοῦτον πανταχοῦ 

246 ἃ. αὑτῶν ΑΡ, ἑαυτῶν ὙΠ. συμβιώτας Ῥ. δ᾽ ὐτὸς 
συγγραφεὺς οὔι. Β. 

240 6. ἀναπηδῆσαι ἀναποδῆσαι Β. ἐχφοβήσω] ἐκβοήσω Ῥ, 

246 ἢ Ν.ὄ 1. δὲ Β, τε ῬΥῚ.. Ὑ. 2. ἐσφυδωμένον ΑἈΒ98. 

ξσφυδώμενον ῬΥ͂. ἐσφειδωμένον Β'α51}. Ε,. οπι. Ο. Ψ. 3. τἀλλότρια 

Ρυ:.. δέρειν Ῥογβοπιῖιβ. ιΘσθθαΐαν λέγειν. Ηος γογρθὰπὶ οπι. Ὁ, 

ν. 4. ἀϑληταῖσιν Β' οἱ τλρλλο κί εοἀϊεῖο. ἀϑληταῖσε ΡΨ. 

«ἀΦερεχράτης δὲ ϑοιννεῖση, ῬΒογθογαῖῖβ Ἰοοαμπι οπι. Ὁ, ϑᾶττον 

Βοδτνοῖση. οαϊξο. θᾶσσον ὈΨΤ,. ἐπισιτιεῖ ἐπίσυτε , οὐγοῦα ἐν- 

Βοξποίδο. τίς δ᾽ ΑΒΡ. Αϑοταὲ δ᾽. ἐστι Οαβδυθοπυβ. ἔτν ΡΎΤ,. 
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ἄγω λαρυγγικόν τιν᾽ ἐπὶ ̓ μισϑῷ ξέγον. 
ἐπισίτιοι γὰρ καλοῦνται οἱ ἐπὶ τρόφαῖο, ὑπουργοῦντες. 

ι7 Πλάτων ἐν τετάρτῳ Πολιτείας » Καὶ ταῖτ᾽ ἐπισίτιοι, χαὶ 

οὐδὲ μισϑὸν πρὸς τοῖς σιτίοις ὥσπερ οἱ ἄλλοι λαβόντες." 

“ἀριστοφάνης Πελαργοῖς 
ἪΝ γὰρ ἕν᾽ ἄνδρ᾽ ἄδιχον σὺ διώκῃς, 

ἀντιμαρτυροῦσι 
δώδεκα τοῖς ἑτέροις ἐπισίτιοι. 

Εὔβουλος δ᾽ ἐν Δαιδάλῳ 
᾿Εϑέλει δ᾽ ἄνευ μισϑοῦ παρ᾽ αὐτοῖς καταμέγειν 
ἐπισίτιοο. ! 

91. Δίφιλος δ᾽ ἕν “Συνωρίδι, ἑταίρας δ᾽ ὄνομα ἡ 
“Συνωρὶς, Εὐριπίδου μνησϑεὶς, χύβος. δέ τις οὕτως χαλεῖ- 

Ρ ται Εὐριπίδης, παίζων χαὶ πρὸς τὸ τοῦ ποιητοῦ ὄνομα 

ἅμα καὶ περὺ παρασίτων τάδε λέγει ὴ 
"“Αριστ᾽ ἀπαλλάττεις ἐπὶ τούτου τοῦ κύβου. 
Β. ἀστεῖος εἷ. δραχμὴν ὑπόϑες. «4. κεῖται πάλαι. 
πῶς ἂν βάλοιμ᾽ Εὐριπίδην; Β. οὐκ ἄν ποτε 
Εὐριπίδης γυναῖχα σώσει. οὐχ ὁρᾷς 

5 ἐν ταῖς τραγῳδίαισιν αὐτὰς ὡς στυγεῖ; ; 
τοὺς δὲ παρασίτους. ἠγάπα. λέγει γέ τοῦ 

᾿ς »» ΑΓ νὴρ γὰρ ὅστις εὖ βίον χεχτημέγος 

»ϑὑϑὴ τοὐλάχιστον τρεῖς ἀσυμβόλους τρέφει, 

λαρυγγικόν τιν ῬΟΥΒΟΠιΙ8. ἀπ {τῇ τὴν ΒΡ. λαρυγγικὸν Α. 
λαρυγγίτην ὟΙ,. ἐπιμισϑῷ Β. 

247 ἃ. τετάρτῳ] Ρ. 4720 ἃ. ταῦτ᾽ Β, ταῦτα ῬΥ͂Ι,. ταῦτά γε 
ΡΙαΐο. ΜΝ :Ο] λαμβάνοντες Ῥ]αΐο. πελαργοῖς ΑΒ, πελασ- 
γοῖς ΡΥΙ,. ἕν᾽ ἄνδρ᾽ ἄδικον σὺ διώκῃς Ῥογδοπιι8. ἕνα (ἕν᾿ ΡῚ 
ἄνδρα ἄδικον συνδιώκης ὈΥ͂Τ,. ἐπισίτιοι] ΨΘΓΘΟΙ πὸ ἐπέσιτοι 5ογῖ-- 
Ῥδθυϊξ. Θυδο ρϑυίπάθ οθηβοσα Αἰμοπαριιπι οΧχ 60 δρογέυπι οϑέ φυοάᾶ 
ῬΆ1110 Ροβέ (247 6.) ἄβ ἐπίσιτος ἃμίθα 56 αἰχῖββδθ αἰξ. ἐπισί-- 
τιος Τ,. ἐπισιτίοις ΒΡΥ. 

247 υ. ὈΙΡ νυ, 2. πάλαι ααἀᾷ, ἴ,. οπι. ΡΥ͂. Υ. 3. οὐκ ἄν 
ποτ ΑΒΟΡ. οὐκ ἄν πόποτε Ψ. οὐκ ἂν πώποτε 1. Υ. 4. σώσει" 
Ῥογβοπιιβ. σώσειεν ΑΒΟΡ, σώσει ὙἹ1,. Υ. ὃ. τραγῳδίαισιν Τ,, τρα-- 
γῳδίαις ἵν᾽ ΒΡΨ, . αὐτὰς ὡς] ὡς αὐτὰς Ῥογδοηυβ. 

247 ς. ΜοΥδιβ 7. εχ Ληέορο βιπηρίαβ: νἱάθ Βέοθαθαμπι ΕἸΟΥ. 
ΧΧΧ, 1. νοὶ], "1, Ρ. 28. ν. 9. Εχ Ιρμϊρθηΐϊα Ταῦν, ν, δ3. 
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ὗλοιτο; νόστου μή ποτ᾽ εἰς πάτραν. τυχών. 
10 4. πόϑεν ἐ ἐστὶ ταῦτα, “πρὸς ϑεῶν; .Β. τί δέ σοι μέλει; 

οὐ γὰρ τὸ δρᾶμα, τὸν δὲ νοῦν σχοπούμεϑα. 
ἐν δὲ τῇ διασχευῇ τοῦ αὐτοῦ δράματος περὶ ὀργιζομένου 
παρασίτου λέγων φησὶν 

᾿Οργίξεται. παράσιτος ὧν ὀργίζεται; 
οὔκ, ἀλλ᾽ ἀλείψας τὴν τράπεζαν τῇ χολῇ, 
ὥσπερ τὰ παιδί᾽, αὑτὸν ἀπογαλαχτιεῖ. 

χαὶ ἑξῆς 
Τότε φάγοις, παράσιϑ'᾽, Β. ὅρα 

ὡς διασέσυρχε τὴν τέχνην. 4. οὐχ οἶσϑ᾽ ὅτι 
μετὰ τὸν κιϑαρῳδὸν ὁ παράσιτος χρίνεται: 

κἀν τῷ δὲ ἐπιγραφομένῳ Παρασίτῳ δράματί φησιν 
Οὐ δεῖ παρασιτεῖν ὄντα δυσάρεστον σφόδρα. 

52. Μένανδρος δ᾽ ἐν τῇ ᾿Οργῇ περὶ φίλου λέγων οὐχ 
ὑπακούοντος γάμων δείπνῳ φησὶν 

Τοῦϑ᾽ ἑταῖρός ἐστιν ὄντως" οὐχ ἐρωτᾷ πηνίχα 
δεῖπνόν ἐστιν, ὥσπερ ἕτεροι, χαὶ τί δειπνεῖν κωλύει 
τοὺς παρόντας. εἶτα δεῖπνον ἕτερον εἰς τρίτην βλέπει, 

εἰτα περίδειπνον πάλιν. 
χαὶ “ἄλεξις ἐν ᾿Ορέστῃ, Νικόστρατός τ᾽ ἐν Πλούτῳ, Μέ- 
γανδρός τ᾽ ἐν “Μέϑῃ καὶ ᾿Νομοϑέτῃ, Φιλωνίδης τ ἕν Κο- 

ϑόρνοις οὕτως 

᾿Εγὼ δ᾽ ἀπόσιτος ὧν τοιαῦτ οὐκ ἀνέχομαι. 

(521. Μαΐ.) ὄλοιτο] Ηας υϑαὰ6 Ὁ. τυχών ἀεαϊ οχ Επιϊ- 

Ρἰάθ. μολεῦ ΑΡ, μολεῖν Β, μόλοι ὙΤ,. τοῦ αὐτοῦ ϑοιιινεῖρη. 1,6- 
Βοραίυν αὐτοῦ τοῦ. [π Ο βουρίαπι ὃ αὐτὸς δίφιλος ἀλλαχοῦ περὺὶ πα-- 
θαοίτου φησίν. λέγων φησὶν) λέγειν Β. ἀλλ᾽ ἀλείψας --- ἀπο- 

γαλακτιεῖ] Ἐπσππέδεμϊαβ Ρ. 1829, 40. 
247 ἀ. καὶ ἑξῆς --- κρένεταν ὁπι. Ὁ, παράσιϑ'᾽ 1 παράσιτε Β. 

διασέσυρχε Β. ϑογθοθαΐίυτ διασεσύρηχε. δὲ ἐπιγραφομένῳ 
ΑΒΡ, ἐπιγραφομένῳ δὲ ΜΠ: δυσάρεστον Ο ἴῃ ἐοχία. δυσάρεστον 
ἈΒΡ δέ ἱπίου ὑυϑϑιι5 Ο. δυσάρεσκον Ὑ 1. Μένανδρος) Ῥ. 129. 

2417 6. Υ. 1. ἐστιν ὄντως ατοΐϊι5 ἴῃ Εχοοτρί. Ρ. 799. ὄντως ἐστὲν 

ΡΥ͂Ι,. ὄντος ἐστὶν Β. - Ὑογβιιῆι 4. βῖ0 Ὄυρίουϊξ ῬΟγβοπιιβ, εἴτα δ᾽ 

ἕτερον εἰς τετάρτην) εἴτα περίδειπνον πόλιν. περίδειπνον τοι. 

περὶ δεῖπνον ΡΥ]. ἹΜένανδρος) Ῥ. 107. 124. τε ἐν μέϑη 

ΡῬΨΙ.. δ᾽ ἐν μέϑη Β. Φιλωνίδης) Οομπῇ, Π. ν. 47 ἀ, φιλονίδης Β. 

τὰ ἐν ὕΨΠω, δ᾽ ἐν Β, 
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τῷ δὲ παράσιτος ὅμοιά ἐστιν ὀνόματα ἐπίσιτος, περὶ οὗ 

προείρηται; καὶ οἰκόσιτος σιτόκουρός τε χαὶ αὐτόσιτος, ἔτι 
δὲ χκαχύσιτος καὶ ὀλιγόσιτος. μνημονεύει δὲ τοῦ μὲν ἐπισί- 
του Κράτης Τόλμαις 

ΠΙοιμαίνει δ᾽ ἐπίσιτον, 
διγῶντ᾽ ἐν Μεγαβύζου, 
δέξεταί τ᾽ ἐπὶ μισϑῷ 
σῖτον. 

οἰχοσίτου δ᾽ ᾿ἀναξανδρίδης ἐν Κυνηγέταις 
Υἱὸς γὰρ οἰκόσιτος ἡδὺ γίγνεται. 

καλεῇ εἴται δ᾽ οἰχόσιτος ὃ μὴ μισϑοῦ, ἀλλὰ προῖχα τῇ πόλει 
ὑπηρετῶν. ᾿Αντιφάνης “Σχύϑῃ 

Ταχὺ γὰρ γίγνεται 
κἀχχλησιαστὴς οἰχόσιτος. 

Μένανδρος Δαχτυλίῳ 

Οἰχόσιτον νυμφίον 
οὐδὲν δεόμενον προικὸς ἐξευρήκαμεν. 

χαὶ ἐν Κιϑαριστῇ 
Οὐχ οἰχοσίτους τοὺς ἀχροατὰς λαμβάνεις. 

᾿ΑἩστεῖον τὸ μὴ 
συνάγειν γυναῖκας μηδὲ δειπνίζειν ὄχλον, 
ἀλλ᾽ οἰχοσίτους τοὺς γάμους πεποιηκέναι. 

σιτοχούρου δ᾽ ἴἌλεξις μνημονεύει ἐν Παννυχίδι ἢ ̓ Ερίϑοις 

σιτόκουρος --- καχόσιτος ἀ44, Α. οπι. ΡΨ]. σιτόχουρος δοιννγοΙρ. συτό- 
χουστος ΔΛ. ἐπισίτου --- μισϑᾷ οὗτον Ἰεσοθαπέυν ἱπέτὰ ροβὲ ἀκροατὰς 

λαμβάνεις. ΤΤΑΠΒΡΟΒαΪ ΡΟΥΒΟΠπιι5:. ἐπισίτου ῬΟΓΒΟΠιΙΒ. ΓΒΤῚ ἐπισιτίου 

δὲ, Οτγαΐθεῖβ ὙθΥβϑ1}8 οπι. Ὁ. Ψ. 1. ἐπέσιτον Ῥογϑοπιδ. 1,6- 
δοθαίαν ἐπισίτιον. Ψ. 2. διγῶντ᾽ Ῥογβοπυϑ. Γιοσοθδίαν ῥιγῶν δ΄. 

Μεγαβύζου Οαϑαιθοπα8. μεταβύξου Ῥ, πο μεταβύζου, φυοᾶ εχ 
60 δέξι!ε Οδβαιθοπι5. μετὰ βύξου Ὑ1,. μεταβύζου 6, ἐοδέ6 ΨΠΙΘΡτα- 

πῖο. γ. 3. δέξεταί τ᾿ Ῥογβοηυϑ, Ἰορορθαίαγ δέξετ᾽, Υ. 4. 
σύτον (αϑδυθοπιι5. οἴτος ΡΥ͂Τ,. , 

247 [. ἡδὺ] ἤδη Ῥ. δΟΙΙΒΟθαίοΣ Ὁ15. γένεται. χάχκλη- 
σιαστὴς} ΌΤΙ χαὶ ἐχκλησιαστὴς. οἰκόσιτος] ὧν προτοῦ δάάεοραξς 
ῬογβΟῦα5. Ζ4ακτυλίῳ] Ῥ. 40. Τῦχὶ δακτύλῳ. (οντεχιε (αβαιθο- 
ὨΠ5, Κιϑαριστῇ] Ῥ. 97. 

248 ἃ. “Ξυναριστώσαις] Ὁ, 150, σιτοχούρου] σιτοχόρου ΒΡ, 
"᾿Ερίϑοις] ἔρυϑυς Β, 
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., ἔσει περιπατῶν σιτόχουρος Μένανδρος δὲ τὸν ἄχρηστον 
χαὺ μάτην τρεφόμενον σιτόκουρον ἐν Θρασυλέοντι οὕτως 

᾿Οχνηρὸς, πάντα μέλλων, σιτόχουρος ἡμολρμῶν 
παρατρέφεσϑαι. 

καὶ ἐν “Πωλουμένοις 

Τάλας, ἕστηκας ἔτι πρὸς ταῖς ϑύραις 

τὸ φορτίον ϑείς, σιτόκουρον, ἄϑλιον, 

ἄχρηστον εἰς τὴν οἰχίαν εἰλήφαμεν. 
αὐτόσιτον δ᾽ εἴρηχε Κρώβυλος ἐν ᾿ΑἽπαγχομένῳ 

Παράσιτον αὐτόσιτον. αὑτὸν γοῦν τρέφων. 
τὰ πλεῖστα συνερανιστὸς εἰ τῷ δεσπότῃ. 

καχοσίτου δὲ μέμνηται Εὔβουλος ἐν Τανυμήδει 
Ὕπγος αὐτὸν ὄντα χαχόσιτον τρέφει. 

ὀλιγοσίτου δὲ μέμνηται Φρύνιχος ἐν ἹΜονοτρόπῳ 

Ὃ δ᾽ ὀλιγόσιτος Ἡρακλῆς ἐχεῖ τί δρᾷ; 

χαὶ Φερεχράτης 1 Ἢ “ τράττις ἐν “4γαϑοῖς 

Ὡς ὀλιγόσιτος ἦσϑ' ἄρ᾽, ὃς κατεσϑίεις 
τῆς ἡμέρας μακρᾶς τριήρους σιτία. 

58. Τοσαῦτα. τοῦ Πλουτάρχου. εἱπόντος περὶ παρασί- 
των διαδεξάμενος τὸν λόγον ὁ Δημόκριτος, ᾿4λλὰ μὴν χαὶ 
αὐτὸς, ἔφη, τὸ ποτίχολλον ἅτε ξύλον παρὰ ξύλῳ, ὡς ὃ 
Θηβαῖος εἴρηκε ποιητὴς, περὺ χολάκων ἐρῶ τι- .»Πράττει 
γὰρ πάντων ὃ κόλαξ ἄριστα“ ὃ καλὸς εἶπε Μένανδρος, 

ἜἜσει] δον! δέιν ἔσῃ. Μένανδρος] Ῥ. 88. 
248 Ὁ, “Οχνηρὸς) ὀχνηρὸς Ρ, ὡς ὀκνηρὸς ΡΟΓΒΟΠΙΙ5. ὀκνηρὸς --- 

σιτόκουρος αἰία]1 Εἰιβέα! 8 Ρ. 1854, 7, 1,οσεθδίαν σιτόχουρος 
(σιτόκουρον ΒΡὴ ἄϑλιος (ἄϑλιον ἈΒΡῚ) ἄχρηστος (ἄχρηστον ἈΒΡ) εἰς 
γὴν ὁμολογῶν. οΙονὶε Ῥοϊδοπῖιβ 4186 ὃχ βϑαιθμεθιβ, τὴν ἴπ γῆν 

οοΥγαρίο, 1Πδία βαηΐ, ἡηωλουμένοις] Ῥ. 149. Ψ.1. Τάλας] 

τὶ ὦ τάλας Ῥογδβοπιι8. ν..3. ἄχρηστον 6Χ ΊΟΟΟ Ξ5ΌΡΘΙΠΟΓΟ Βίο δᾶ- 
ἀϊάϊε Ρογβοπυβ. αὐτόσιτον δ᾽ δ᾽ οπ!. Β΄. 6ὁἡΠαράσιτον αὐτό-- 
σιτον)] αθο σνουρὰ δέξζυμε Π. Ρ. 47 6. αὐτόσιτον ἀἀἃ. ΑΒΌΟΡΙ,. 
οπι. ἡ. ἠ Οεὑτὸν] αὐτὸν ΡΥΓ,. συνερανιοτὸς ῬΟΙΒΟΠΙΙΒ8, συνερά- 
νιστὴς ῬΥ͂Ι,. ' 

248 ο. Ὕπνος) γὰρ ααᾷ. Ῥογβοιβ. Ὃ δ᾽ οὐδ᾽ Β. 
Ῥπογθογδίῖθ υϑυβιι5. ἐΐοσαπι ἀρροβυϊέ Χ, ν. 41 ο. ἡμέρας μα: 
κρᾶς]} ἡμετέρους μακρὰς 5. ἡμετέρας μακρᾶς Ῥ. ποτίκολλον ΑΒΡΥ. 

ποτικολλῶν Βα51:. ἢ. ΨΙίάδ δά 1, Ρ. 24 ". ἐρῶ τι] ἔρωτι Β. 

248 ἃ. Μένανδρος) ἴῃ ἔγαρπιθηίο 80 ϑέοραθο βθγνδίο: υἱᾶθ 
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οὗ μαχρὰν δ᾽ ἐστὶν ὁ χόλαξ τοῦ τῶν παρασίτων ὀνόματος. 
Κλείσοφον γοῦν τὸν ὑπὸ πάντων κόλακα Φιλίππου τοῦ 
τῶν "Μακεδόνων βθασιλέως ἀναγραφόμενον : ᾿᾿᾿ϑηναῖος δ᾽ 
ἣν γένος , ὡς φήσι. σιμρβῦρ ὃ περιπατητικὸς ἐν τῷ Φι- 

λίππου βίῳ, «Ἱυγκεὺς δ᾽ “Σάμιος ἐν τοῖς ᾿ἀπομνημονεύμασι 
παράσιτον ὀνομάζει λέγων. οὕτως »Κλείσοφος ὃ Φιλίππου 

παράσιτος, ἐπιτιμῶντος. αὐτῷ τοῦ (Φιλίππου διότι ἀεὶ αἱ- 

τεῖ, “ν᾽, ἔφη, μὴ ἐπιλανϑάνωμαι: τοῦ δὲ Φιλίππου δόντος 

ε αὐτῷ ἵππον τραυματίαν ἀπέδοτο. καὶ μετὰ χρόνον ἐπερω- 
τηϑεὶς ὑπὸ τοῦ βασιλέως ποῦ ἐστὶν, ΕΣ τοῦ τραύματος, 

ἔφη, κείνου πέπραται. σχώπτοντος δ᾽ αὐτὸν τοῦ Φιλίππου 

,χαὶ εὐημεροῦντος; Εἶτ᾽ οὐχ ἐγώ σε, ἔφη, ϑ ρέψω;“ καὶ. ὃ 

Δελφὸς δὲ Ἡγήσανδρος ἐν τοῖς ὑπομνήμασι περὲ τοῦ 
Κλεισόφου τάδε ἱστορεῖ » Φιλίππου τοῦ βασιλέως εἰπόντος 

διότι γράμματα αὐτῷ ἐκομίσϑη παρὰ Κότυος τοῦ βασιλέως, 
Κλείσοφος παρὼν ἔφη; εὖ ψ Ὁ γῇ τοὺς ϑεούς. τοῦ δὲ Φι- 

λίππου εἰπόντος; » τί δὲ σὺ οἶδας ὑπὲρ ὧν γέγραπται γὴ 
τὸν Δία τὸν μέγιστον, εἶπεν, ἄχρως. γέ μοι ἐπετίμησας.“ 

54. “Σάτυρος δ᾽ ἐν τῷ τοῦ Φιλίππου βίῳ ,;Ὅτε (φησὶ) 
Φίλιππος τὸν ὀφϑαλμὸν ᾿ξξεχόπη ᾿ συμπροῆλϑεν αὐτῷ καὶ 
ὃ Κλείσοφος τελαμωνισϑεὶς τὸν αὐτὸν ὀφθαλμόν. χαὶ πά- 

λιν ὅτε τὸ σχέλος ἐπηρώϑη, σχάζων συνεξώδευε τῷ βασιλεῖ. 
χαὶ εἴ ποτε δριμὺ προσφέροιτο τῶν ἐδεσμάτων ὃ Φίλισ- 

πος, αὐτὸς συνέστρεφε τὴν ὄψιν ὡς συνδαινύμενος. τέν δὲ 

19 τῇ ἄποτον χώρᾳ οὐχ ὡς ἐν κολακείᾳ τοῦτ᾽ ἐποίουν, ἀλλὰ 

Μεϊποϊκίππι - 79. “Ἱυγκεὺς δ] λυγχεὺς δὲ ὃ Ῥ, διότι δεὶ] 
διότι δὲν (δει ῬῚ ΑΡ, αἰτεῖ ἵν᾽ ἔφη μὴ ἐπιλανθάνωμαν ῬΟΥΒοΟπι5. 
αἰτεῖ (εἶναν δα ἃ. Α) ἔφησεν (φημὺ Α. ἔφη ΒΟ) ἐπιλανθάνομαι Ὑ1,. αὖ 
τεῦ ευναι πρὶ ἔπελαγθωνόβαι Ῥ, Οοπιραγανιε Ῥοχβοπιιβ᾽ (ἈΠ 508}18π. 
Ρ. 238.) ἕν᾽, ἔφη, μὴ γνωσϑῇς ὃχ ὦ, νυ» 427 Εὶ 

“248 ε. ὑπὸ ΑΟ. παρὰ ὟἿ.. ᾿ κείνου] ΜαΊ πὶ ἐκείνου Ὑ6] ἦχείνου. 
πέπραταν Ὁ εοἐ ορίἔοπηθ ἨοΘβο 6111, πέπρεται ΡΥΙ.. εἴτ᾽ 

ἃ, εἴτ ΡΨ]... ὐ ἐγώ σε] ᾿ἔγωγε Β. εὖ γε Ο δὲ ορίζοπια στ 
50} 51}. σύ γε ΡΨΠ,, τοῦ δὲ ΑΒΟ, ΑΒεγαδΐ δὲ. 

248 ἴ. ἐπετίμησας} ἐπιτιμήσης Β, ἐπιτιμήσας Ῥ, τῷ τοῦ φιλίπ- 

που Β. Αβογαΐξ τοῦ. ἐξεκόπη] ὀιστῷ βληϑεὶς ἐν πολέμῳ ὑπὸ "Αστέ- 
ρος δααϊε Επ5έδεμιι5 ν. 99, 23. ἸΚλείσοφος} Κλείδημος ΛΘ απ, 
Η. Α. ΙΧ, 7. δριμὺ}. δριμύ: τι Ῥονϑοπα. τῶν ἐδεσιιάτων 
ἔδεσμω Β. συνδαινύμενος Ῥ],. συνδαιννύμένος Ὑ. ἷ 



542 - 

,χατά τι νόμιμον, βασιλέως παϑόντος τὶ τῶν μελῶν συνυ: 
ποκρίνεσϑαι τὸ ὅμοιον πάϑος, ἐπεὶ χαὶ γελοῖον “Ψομίζου- 

ὅὄιν ἀποϑανόντι μὲν αὑτῷ σπουδάζειν συγκχατορύττεσϑαι, 
πηρωϑέντι δὲ μὴ χαρίξεσϑαι τὴν ἴσην δόξαν τοῦ πάϑους.“ 
Νικόλαος δ᾽ ὃ Δαμασχηνὸς, εἷς δ᾽ ἦν. τῶν ἐχ τοῦ περι- 

πάτου, ἐν τῇ πολυβίβ βλῳ ἱστορίᾳ, ἑκατὸν γὰρ χαὶ τεσσα- 
ράκοντά εἶσι πρὸς ταῖς τέσσαρσι, τῇ ἑχκαιδεκάτῃ καὶ ἕκα- 

" τοστῇ φησιν. ̓ Αδιάτομον τὸν τῶν ΣΣωτιανῶν βασιλέα, ἔϑνος 

[ν 

δὲ τοῦτο Κελτικὸν ν ἑξακοσίους ἔχειν λογάδας περὶ αὑτὸν, 

οὖς καλεῖσϑαι ὑπὸ 1 αλατῶν τῇ πατρίῳ, γλώττῃ σιλοδού- 

Ὅους, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν “Ἑλληνιστὶ εὐχωλιμαῖοι. τούτους δ᾽ οἱ 
βασιλεῖς ἔχουσι συζῶντας χαὺὶ συναποϑνήσκοντας, ταύτην. 

ἐχείνων εὐχὴν ποιουμένων: ἀνϑ'᾽ ἧς συνδυναστεύουσί, τε 
αὐτῷ, τὴν αὐτὴν ἐσϑῆτα καὶ δίαιταν ἔχοντες, καὶ συνα- 
ποϑνήσχουσι χατὰ πᾶσαν. ἀνάγχην, εἴτ᾽ ἐν νόσῳ τελεὺ- 
τήσειε βασιλεὺς εἴτε πολέμῳ εἴτ᾽ ἄλλως πως. καὶ οὐδεὶς 
εἰπεῖν ἔχει τινὰ ἀποδειλιάσαντα τούτων τὸν ϑάνατον, ὅταν 
ἥκῃ βασιλεῖ, ἢ διεχδύντα. ἘΝῚ 

55. Φίλιππον δέ φησι Θεόπομπος ἐν τῇ τετάρτῃ καὶ 
τεσσαραχοστῇ τῶν ἱστοριῶν Θρασυδαῖον τὸν Θετταλὸν 
καταστῆσαι τῶν ὁμοεϑνῶν τύραννον, μικρὸν μὲν ὄντα τὴν 
γνώμην, χόλαχα δὲ μέγιστον. ἀλλ᾽ οὐκ “Ἰρχαδίων ὃ ὁ ᾿“Ιχαιὸς. 
χόλαξ ἦν, περὶ οὗ ὃ αὐτὸς ἱστορεῖ “Θεόπομπος. καὶ Δοῦρις 
ἐν πέμπτῃ Μακεδονικῶν. οὗτος δὲ ὃ “ἀρχαδίων μισῶν τὸν 
Φίλιππον ἑκούσιον ἐκ τῆς πατρίδος φυγὴν ἔφρυγεν. ἣν δ᾽ 
εὐφυέστατος, καὶ πλείους ἀποφάσεις αὐτοῦ μνημονεύονται. 
ἔτυχε, δ᾽ οὖν ποτ᾽ ἐν Δελφοῖς ἐπιδημοῦντος, Φιλίππου 

ἃ παρεῖναι χαὺ τὸν ᾿ἀρχαδίωνα" ὃν ϑεασάμενος ὃ Μακεδὼν 

249 ἃ. πηρωϑέντι δὲ] δὲ οτι, ΒΡ, εἷς δ᾽ ἣν τῶν ἐκ τοῦ περι 
πάτου οτι. Ρ. ἥν 

249 ", αὑτὸν] αὐτὸν ῬΥΙ,. σιλοδούρους Ὁ εἰ Ἐυδίαίμίι5. Ρ. 
1278, 33. σιλοδούνους ΒΥ͂Τ,.. τελευτήσειε ΑΒΡ. τελευτήσει ΟΥ̓́Τ. 

βασιλεὺς ΑΒΟΡ. ὃ βασιλεὺς 1. εἴτε πολέμῳ οπι. ᾿. 

ἤκη}] ἥκει ΒΡ, ἐ ἷ 

249 ς. ϑετταλὸν Β. ϑεσσαλὸν ῬΥΓΠ,. Θεόπομπος οπι. Β. 
πέμπτῃ Ἀ. πέμπτῳ Ψ]1,. εὦ. Ρ, ὃ ᾿Αρκαδίων»] ὃ οἰχ, Β. ἐπι- 
δημοῦντος)] ἀποδημοῦντος. Ῥ. ; ᾿ 
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καὶ προσχαλεσάμενος, Μέχρι τίνος φεύξῃ; φησὶν, “φωναί. 
δίων; χαὶ ὃς, 

Ἔς τ᾽ ἂν (φησὶ) τοὺς. ἀφίχωμαι. οἱ οὐκ ἴσασι Φί- 
λιππον. 

Φύλαρχος δ᾽ ἐν τῇ πρώτῃ καὶ εἰχοστῇ τῶν ἱστοριῶν, γελά- 
σαντὰ τὸν - Φίλιππον ἐπὶ τούτῳ χαλέσαι τε: ἐπὶ δεῖπνον 
τὸν ἀρκαδίωνα καὶ οὕτω τὴν ἔχϑραν διαλύσασϑαι. περὲ 
δὲ Νικησίου τοῦ. Ἀλεξάνδρου χόλαχος Ἡγήσανδρος τάδ᾽, 

ἱστορεῖ »,»ἀλεξάνδρου δάχνεσϑαι φήσαντος ὑπὸ μυιῶν χαὶ 

προϑύμως αὐτὰς ̓ ἀποσοβοῦντος, τῶν κολάχων τὶς ᾿Νικησίας 

παρὼν, Ἤπου τῶν. ἄλλων μυιῶν » εἶπεν, αὗται πολὺ χρα-᾿ 
τήσουσι τοῦ σοῦ γευσάμεναι αἵματος.“ ὁ δ᾽ αὐτός φησι 
καὶ “Χειρίσοφον τὸν Διονυσίου κόλαχα ἰδόντα Διονύσιον. 
γελῶντα μετὰ τίνων γνωρίμων, ἀπεῖχε δ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν πλείω 
τόπον, ὡς μὴ συναχούειν, συγγελᾶν. ἐπεὶ δ᾽ ὁ Διονύσιος 

ἠρώτησεν αὐτὸν διὰ τίνα αἰτίαν οὐ συνακούων τῶν λεγο- 
μένων γελᾷ, “Ὑμῖν, φησὶ, πιστεύω, διότι τὸ ῥηθὲν γελοῖόν 
ἐστιν. 

50, Πλείστους δ᾽ εἶχε χαὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ Διονύσιος 
τοὺς κολαχεύοντας, οἷς καὶ προσηγόρευον οἱ πολλοὶ 4ιο- 

νυσοκόλακας. οὗτοι δὲ προσεποιοῦντο μήτε ὀξὺ ὁρᾶν παρὰ 
τὸ δεῖπνον, ἐπεὶ ὃ “Διονύσιος οὐχ ἦν ὀξυώπης Ἶ ἔψαυόν τε 

τῶν παραχειμένων ὡς οὐχ ὁρῶντες, ἕως ὁ Διονύσιος αὐ- 
τῶν τὰς χεῖρας πρὸς τὰ λεκάρια, προσῆγεν. ᾿ἀποπτύοντος 
δὲ τοῦ Διονυσίου πολλάκις παρεῖχον τὰ πρόσωπα χατα- 

550 πτύεσϑαι" χαὶ ἀπολείχοντες τὸν σίαλον ἔτι δὲ τὸν ἔμετον 
αὑτοῦ μέλιτος ἔλεγον εἶναι γλυκύτερον. Τίμαιος δ᾽ ἐν τῇ 

249 ἃ. Ἔς τ᾽ ἀν] Ἠοπιοτιι5 Οὔνγ55. λὶ 122, εἰσόκε τοὺς ἀφίχηαιυ 
οὗ οὐκ ἴσασι ϑάλασσαν. (φησι) δαάϊαϊ ὁχ Β. Φύλαρχος] 

φίλαρχος Β. καλέσαι Τ,. ἐκάλεσεν ΡΨ. ἐκάλεσε Β. δεῖπνο» 
δείπνῳ ῬΡ. Τιοροθδίυν ἩΗγησίου Ἰγικησίου. Ηγησίου ἀοΙ ον Βομνν οἴ ἢ. 

249 6. πολυκρατήσουσι Ῥ, καὶ “Χειρίσοφον͵ καὶ οἴῃ, Ῥ. 
συνακούειν ῬΤ,. συνακούει Ὗ. συγγελᾶν ἀροοδβιε οχ Ὁ. ἐπεὺ δ᾽, 
Οὐ ΑΡεγδὲ δ᾽. : 

249 ἴ. πολλοὶ] παλαιοὶ Β. διονυσοκόλακας ΑΒ, διονυσιοχκόλα- 
κας ΟΡΥΠ.. αὐτῶν δ44. ΑΒΟ εἐ ερίέοπια ἨοΘβομ 1}. οπι. ΡΥΤ.. 

λεκάρια ΑΘΡΘΥ͂ οὐ ΕΌΓῚ Οαδαιθοπίϑηϊ. λευκάρια Β, λεκάνια Ὁ, 
Β8511. ἢ. 
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δευτέρᾳ χαὺὶ εἰχοστῇ τῶν ἱστοριῶν Δημοχλέα φησὶ τὸν Διο- 
ψυσίου τοῦ νεωτέρου χόλακα, ἔϑους ὄντος κατὰ “Σικελίαν 
ϑυσίας ποιεῖσθαι χατὰ τὰς οἰχίας ταῖς Νύμφαις καὶ περὶ 

τὰ ἀγάλματα παννυχίζειν μεϑυσχομένους ὀρχεῖσϑαί τὲ περὶ 
τὰς ϑεὰς, ὃ 4ημοκλὴς ἐάσας τὰς Νύμφας χαὺ εἰπὼν οὐ 
δεῖν προσέχειν ἀψύχοις ϑεοῖς ἐλθὼν ὠρχεῖτο πρὸς τὸν 
Διονύσιον. ἔπειτα, πρεσβεύσας ποτὲ μεῶ ἑτέρων [ὡς τὸν 

" “ιονύσιο»] καὶ πάντων κομιξομένων᾽ ἐπὶ τριήρους, χκατηγο-- 
θούμενος ὑπὸ τῶν ἄλλων ὅτι. στασιάζου κατὰ τὴν. ἀποδη-- 
μίαν «καὺ βλάπτοι: τοῦ “Διονυσίου τὰς κοινὰς πράξεις, "καὶ 

σφόδρα τοῦ Διονυσίου ὠὀργισϑέντος, ἔφησε τὴν διαφορὰν 
μῆς μίδμι αὐτῷ πρὸς τοὺς συμπρέσβεις ὅτι μετὰ τὸ δεῖπνον 
χεῖνου μὲν τὸν Φρυνίχου χαὺ “Στὴσιχόρου, ὅτι δὲ Πινδά- 
κεῇ παιᾶνα τῶν αὐτῶν τινες ἀνειληφότες δον, αὐτὸς δὲ 

μἑτὰ τῶν βουλομένων τοὺς ὑπὸ τοῦ “Διονυσίου πεποιημέ- 

'ς γους διεπεραίνετο. χαὶ τούτου σαφῆ. τὸν ἔλεγχον παρέξειν 
ἐπηγγείλ ατο τοὺς μὲν γὰρ αὐτοῦ. κατηγόρους. οὐδὲ τὸν 
ἀριϑμὸν τῶν ἀσμάτων χατέχειν, αὐτὸς δ᾽ ἕτοιμος εἶναι 
πάντας ἐφεξῆς. ἄδειν. λήξαντος δὲ τῆς ὀργῆς τοῦ Διοννυ- 

σίου πάλιν. ὃ Δημοκλῆς ἔφη »»"Χαρίσαιο δ᾽ ἂν μοί τι, 
Διονύσιε, κελεύσας τινὶ τῶν ἐπισταμένων διδάξαι μὲ τὸν 

πεποιημένον εἷς τὸν ᾿“Ισχληπιὸν παιᾶνα" ἀχούω γάρ σὲ 
πεπραγματεῦσϑ' αὖ περὶ τοῦτον. παρακεκλημένων δέ ποτὲ 

ἃ τῶν φίλων ὑπὸ τοῦ Διονυσίου ἐπὺ τὸ. δεῖπνον εἰσιὼν ὃ 

Διονύσιος εἰς τὸν οἶκον, Τράμματα ὑμῖγς ἔφη; ἄνδρε, 

250 ἃ. ὠρχεῖτσ Ἀ. ὀρχᾶτο ΟΡΥἹ,. ὥς τὸν ΖἸιονύσιον ἄοϊος 
Βοδνν οἰρἢ.. ουἱ ἱξα ἀϑβθπίοῦ πὲ ααοᾶ ργαθοθάϊξ πρὸς τὸν ἵπ᾿ ὡς τὸν 
πιαΐξαγὶ γϑἹῖπι. χατηγορούμενος δὲ μετὰ πρεσβείαν τινὰ γμοϑιυμϊέ; Ο, 

250 Ἐ. κομιζομένων») νομιζομένων Ῥ, στασιάζοε ΑΒΟ, οτασιά-- 

ἴεν ῬΥΠ. βλάπτον: Β. βλάπτει ῬΨῚ,.. τῶν αὐτῶν] τῶν ναυ-- 

τῶν Ἁ. αὐτὸς} αὐτοὶ Β. “φοὺς ὑπὸ τοῦ] τοῦ συμπότου ΑΒΡ. 

τοὺς αὐτοῦ Ὗ1.. τοὺς ὕπ᾽ αὐτοῦ δομννοῖση. [π΄ Ὁ πᾶθο 510 βοιιρέα, 

δὲν μετὰ τὸ δεῖπνον τὸν φρυνίχου καὶ στησιχόρου καὶ πινδάρου παιᾶνα 

ἀνειληφότες͵ ἦδον --- τοὺς αὐτοῦ διονυσίου, ΟΠιΐ580 πεποιημένους. 

250 ἃ. ἐπισταμένω»} ἐπιστημένων Β. ἀκούω] ἀκούων Β. 
τοῦτον Ὁ, τούτων ΡΥΤΩ. ΡΝ 

20Ο ἃ, ἡμῶν} ὑ ὑμῖν Ό»» ἡμῖν ἔφη Δ. ἴφη οτι, ΡΥ͂Π.. Ὁ εἶπε 
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φίλοι, ἐπέμφϑη παρὰ τῶν ἡγεμόνων τῶν εἰς Νέαν πόλιν 
ἀποσταλέντων. χαὶ ὁ Δημοκλῆς. ὑπολαβὼν ἔφη, Εὺ γε νὴ 
τοὺς ϑεοὺς ἐποίησαν,. ἔφη, Διονύσιε. κἀκεῖνος προσβλέψας 

αὐτῷ, Γοδ᾽ οἶδας, ἔφη » “σὺ πότερα χατὰ γνώμην ἐστὲν 

ἢ τοὐναντίον ἃ γεγράφασιν; καὶ ὃ 4ημοκλὴς , Εὖ γε νὴ 
τοὺς ϑεοὺς ἐπιτετίμηκας, ἔφη, Διονύσιε. καὶ “Σάτυρον δέ 

τινα ἀναγράφει ὁ Τίμαιος κόλαχα ἀμφοτέρων τῶν Διο- 
γυσίων. 

57. “ἰγήσανδρος δ᾽ ἱστορεῖ. χαὶ Ἰέρωνα τὸν τύραννον 
ἀμβλύτερον χατὰ τὰς ὄψεις νδμέσθεὶ χαὶ τοὺς συνδειπνοῦν-- 

᾿ τὰρ τῶν φίλων. ἔχειν ἐπίτηδες διαμαρτάνοντας τῶν ἐδεσμά- 

ἢ 

των, ἵν᾿ ὑπ᾽ αὐτοῦ χειραγωγῶνται χαὶ δοχῇ τῶν ἄλλων 
ὀξυδερχέστερος εἶγαι. Ἐὐχλείδην δέ φησιν ᾿Ηγήσανδρος τὸν 

ΣΣεῦτλον ἐπικαλούμενον, παράσιτος δ᾽ ἦν χαὶ οὗτος, στο-- 
ραϑέντος τινὸς αὐτῷ πλείους. σόγχους ἐν δείπνῳ, Ὃ Κα- 

πανεὺς ἔφη; δ. ὑπὸ τοῦ Εὐριπίδου εἰσαγόμενος ἐν ταῖς 

“Ἱχέτισιν ὑπεραστεῖος ἢν 
ἹΜισῶν τραπέζας ὅστις ἐξογχοῖτ᾽ ἄγαν. 

οὗ δὲ δημαγωγοῦντες, φησὶν, ϑήνησι κατὰ τὸν Χρεμω- 
γίδειον πόλεμον χολαχεύοντες τοὺς “““ϑηναίους τἄλλα μὲν 
ἔφασκον πάντα εἶναι χοινὰ τῶν “Ἑλλήνων, τὴν δ᾽ ἐπὶ τὸν 
οὐρανὸν ἀνϑρώπους φέρουσαν ὁδὸν ᾿“9ηναίους εἰδέναι 
μόνους. «Σάτυρος δ᾽ ἐν τοῖς βίοις ᾿ἀνάξαρχόν φησι τὸν 
Εὐδαιμονιχὸν φιλόσοφον. ἕνα. τῶν ᾿4λεξάνδρου γενέσϑαε 
χολάχων, καὶ συνοδεύοντα τῷ βασιλεῖ, ἐπεὶ ἐγένετό ποτε 

Ῥοϑαυϊέ. εἰς ᾿Ιγέαν] εἰς τὴν νέαν Ῥ, ἔφη Ζιονύσιε] ἔφη ὁπ. (, 

τί δ᾽ οἵδας Ὁ. τὸ δ᾽ οἵδας Δ. τῷ δ᾽ οἷδας ῬΨΤ,. Ψψιά. Ρ. 248 6. 
χαὶ ὃ δημοκλῆς δἀάϊία ὁχ ΑΓ. ἔφη 4ιονύσιε] ὦ διονύσιε 6. 

Νοαυθηΐυῦ ἴῃ Ὁ ᾳαδθ ἀ6 ΟἸΙΒΟρΡῆΟ παιγαία δπὲ Ρ, 248 ἢ. 

250 6. ἵν" (ἵνα Ὁ) ὕπ᾽ αὐτοῦ χειραγωγῶνται ΒΌΙ) δὲ ΟΔΒΔΌΡΟΠαΒ, 
ἜΧ 1015 δ0}5 αὐ Υἱἀθίατ. ἵνα ὕπ᾽ αὐχειραγωγῶνται Ἀ.. ἕν᾽ ἐπὰν χειρα-: 

γωγῶνται ῬΥΙ,. δοκῇ ΑΒΟΌΨ. δοκεῖ Ῥ, Β4851}.ὄ 1... ὀξυδερ- 

'κέστερον Β. παραϑέντος (. παρατεθϑέντος ῬΥΤ,, ᾿ σόγκους] 
ὄγκους Β. ἔφη] Ἰπιπηο φάναι. ὑπεραστεῖος) ὑπεράστιος ΒΡ. 

250 ἢ. 1Πισῶν) Ἐπαν ρΙἃ 65 Βυρρ]. νυ. 864. δὶ Πρτὶ φεύγων. ψέγων 
᾿ΑΙΠθπαθαΒ ΓΚ. Ὁ. 189 ἃ. τραπέζας τραπέζαις Ἐπυϊρίθ5. δέ 

Αἰμομᾶθιιβ ἕο Ἰοοθ. “. δ᾽ ἐπὶ] δὲ εἰς Ρ. φενῃμῶς ρ ἵν, 
ἀνάξανδρον ῬΥ͂. Ἐχβονβδιε πᾶθο Ἐπβέδε 5. Ρ. ἐπέρα . : ἐπεὺ 

ἐγένετο --- γελάσαντα οπι. Β, ' 

ΑΥΗΕΝΑΒΌΞ3. ]. - 5 
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βροντὴ ἰσχυρὰ χαὶ ἐξαίσιος ὡς πάντας πτῆξαι, εἰπεῖν, Μή 
τι σὺ τοιοῦτον ἐποίησας, ᾿Ἵλέξανδρε, ὃ τοῦ Διός; τὸν δὲ 

951] γελάσαντα εἰπεῖν, Θὺ γὰρ φοβερὸς βούλομαι εἶναι, χκαϑά- 
περ σύ μὲ διϑάσκείκι ὃ τὰς τῶν σατραπῶν χαὶ βασιλέων 
χελεύων μὲ δειπνοῦντα προσφέρεσθαι κεφαλάς. ᾿Δριστό- 
βουλος δέ φησιν Ο Κασανδρεὺς Διώξιππον τὸν «4ϑηναῖον 

παγχρατιαστὴν τρωϑέντος ποτὲ τοῦ “λεξάνδρου καὶ αἵμα- 
τος δέοντος εἰπεῖν 

᾿Ιχὼρ οἵόσπερ τε δέει μαχάρεσσι ϑεοῖσιν. 
58. ᾿Επιχράτης δ᾽ ὁ ᾿4ϑηναῖος πρὸς βασιλέα πρεσ- 

βεύσας , ὥς φησιν Ἡγήσανδρος, χαὶ πολλὰ δῶρα παρ᾽ 

ν ἐχείνου λαβὼν, οὐκ ἠσχύνετο χολαχεύων οὕτως φανερῶς 
καὶ τολμηρῶς τὸν βασιλέα, ὡς καὶ εἰπεῖν δεῖν κατ΄ ἐνιαυ-- 
τὸν οὐκ ἐννέα ἄρχοντας, ἀλλ᾽ ἐννέα πρέσβεις αἱρεῖσθαι 
πρὸς βασιλέα. ϑαυμάζω δὲ ἔγωγε τῶν ᾿4ϑηναίων πῶς 

τοῦτον μὲν ἄχριτον εἴασαν, Δημάδην δὲ δέκα ταλάντοις 
ἐζημίωσαν, ὅτι ϑεὸν εἰσηγήσατο ᾿Αλέξανδρον, καὶ Τιμαγό- 

ραν δ᾽ ἀπέλχτειναν, ὅτι πρεσβεύων ὡς βασιλέα προσεχύνη- 

σεν αὐτόν. Τίμων ὁ Φλιάσιος ἐν τῷ τρίτῳ τῶν σίλλων 

ο “Δρίστωνά φησι τὸν Χῖον, Ζήνωνος δὲ τοῦ Κιτιέως γνώ- 

θιμον, κόλαχα γενέσϑαι Περσαίου τοῦ φιλοσόφου, ὅτι ἣν 
ἑταῖρος ᾿Αντιγόνου τοῦ βασιλέως. Φύλαρχος δὲ ἐν ἕχτῳ 

ἱστοριῶν Νιχησίαν φησὺ τὸν ̓ Δλεξάνδρου κόλακα ἢ πῆμ. 

“μένον τὸν βασιλέα σπαρασσόμενον ὑφ΄. οὗ εἰλήφει φαρ- 
μάχου εἰπεῖν, Ὦ βασιλεῦ, τί δεῖ ποιεῖν ἡμᾶς, ὅτε, καὶ ὑμεῖς 
οἱ ϑεοὶ τοιαῦτα πάσχετε; καὶ τὸν “4λέξανδρον μόλις ἀνα- 
βλέψαντα, ΤΠοῖοι ϑεοί; φῆσαι" φοβοῦμαι μὴ τοῖς ϑεοῖ- 
σιν ἐχϑροί. ἐν δὲ τῇ ὀγδόῃ χαὶ εἰκοστῇ. ὁ αὑτὸς Φύλαρ- 

᾿ἰσχυρὰ οπι. Ρ. τοιοῦτον ΑΟΡΥ. τοιοῦτο 4511. ἴ., τὸ τοιοῦτον 

Ομ εἰσ. ᾿Αλέξανδρε] ἀλέξανδρος Ῥ.΄ μ 
.251 8. χασανδρεὺς Ο. δουιθεθαξαν Ἀμορρϑρες. ᾿Ιχὼρ] Πϊαά. 

ξ; 340. 

251 ". Τιμαγόραν αϊεδία5. ΓΑ τὶ τὰ Π ΨΙάς ΤΠ, Ρ. 48 6. 
ἀπέκτειναν) ἐπέκτειναν Β. , 

2951 ο. ΑΚιτιέως] κιττιέως Β. ὅτε ΑΒΟΡΥ. ὅτε 1.. Φύλαρ-- 

χος} φίλαρχος Β. “γικησίαν]. νικητὰν Ὁ. Ὑιά. ψν. ῬῈν 4. φαρ- 
κιἀκου)] φάρμακον Β. . μὴ τοῖς) μή τοι ἃ. εἰϑεοῖσιν) ϑεοῖς Ὁ. 
Ἐτ γέᾶ5886 ἱγνρτοἱ γοῖθᾶ βπέ φοβοῦμαι μὴ; τοῖς, θεοῖσιν! ἐχϑροί. 
Φύλαρχος ο1χ. (Ὁ ἘΠῚ 
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ἃ χος -“Αντιγόνου τοῦ χληϑέντος ᾿Επιτρόπου; ; τοῦ τοὺς “Ζακε- 
δαιμονίους ἑλόντος, χόλαχα γενέσθαι “πολλοφάνη τιγῶ, 

τὸν εἰπόντα τὴν ᾿Αἰντιγόνου τύχην ἀλεξανδρίζειν. 
59. Εὔφαντος δ᾽ ἐν τετάρτῃ ἱστοριῶν {Π]τολεμαίου 

φησὶ τοῦ τρίτου βασιλεύσαντος «Αἰγύπτου κόλαχω γενέσϑαι Κὶ 
΄ 

ὩΥσω 

Καλλικράτην , ὃς οὕτω δεινὸς ἣν ὡς μὴ μόνον ᾿Οδυσσέως “:ὸ-ἥρέες 
εἰχόνα ἐν τῇ σφραγῖδι περιφέρειν, ἀλλὰ καὶ τοῖς τέχγοις 
ὀνόματα ϑέσϑαι Τηλέγονον καὶ ᾿Δντίχλειαν. Πολύβιος δ᾽ 

ὁ ἐν τῇ τρισχαιδεχάτῃ τῶν ἱστοριῶν (Φιλίππου τοῦ χαταλυ- 

ϑέντος ὑπὸ “Ῥωμαίων χόλακα γενέσϑαι “Ἡρακλείδην τὸν 
Ταραντῖνον, τὸν χαὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ πᾶσαν ἀνᾶτρέ- 

ψαντα" ἐν δὲ τῇ τεσσαρεσκαιδεχάτῃ ᾿2[γαϑοχλέους, τοῦ 

Οἰνάνθης υἱοῦ, ἑταίρου δὲ τοῦ Φιλοπάτορος ϑασιλέως, 

(ίλωνα. ἹἹερωνύμου δὲ τοῦ Συρακοσίων τυράννου Θρά- 
σωνα τὸν Κάρχαρον, ἐπικαλούμενον Βάτων ὃ “Σινωπεὺς 
ἱστορεῖ ἐν τῷ περὶ τῆς τοῦ “Ἱἱερωνύμου. τυραννίδος, προσ- 

φέρεσθαι φάσκων αὐτὸν ἑκάστοτε πολὺν ἄχρατον. τοῦτον 
ε δ᾽ ἐποίησεν ἀναιρεϑῆναι ὑπὸ τοῦ ΡΩΝ ΟΝ ἕτερος κόλαξ 

Ὦσις ὄνομα" χαὶ αὐτὸν δὲ τὸν Ἱπρώγυμον ἀνέπεισε διά- 
δημά τε ἀναλαβεῖν χαὶ τὴν πορφύραν καὶ τὴν ἄλλην πᾶ- 
σαν διασχευὴν 1]ν ἐφόρει Διονύσιος ὃ τύραννος. 4γαϑαρ- 
χίδης δ᾽ ἐν τῇ τριακοστῇ τῶν ἱστοριῶν,,, Δἱρήσιππος (φη- 
σὶν) ὁ Σπαρτιάτης ἄνθρωπος οὐ μετρίως φαῦλος, οὐδὲ 

201 4. τοῦ τοὺς ἈοδννοΙσ, τοὺς ΑΒΌΡ. τοῦ ὙΠ. "4πολλο-- 

φάνη] ἀπολλοφάνην Ῥ. τινὰ ἀϑοῖνι οχ ΒΕ. τοίτου βασιλεύσαν-- 

τος] γ΄. βασιλέως Β, Τηλέγονον} τηλέμαχον ͵, αὶ ἴῃ παν βὶπθ 

γ70»γ0}- τρισχκαιδεκάτη] Ψο]. ΠΙ. Ρ. 445. --- 447. 
201 6. “Ηρακλείδην ϑοινν εἶσι, οχ Ῥοίνθιο. ᾿νορ δθαΐαν Ζροχλεί- 

δὴν. βασιλείαν] βασίλειαν Ῥ, τεσσαρεσχαιδεκάέτῃ) ὙΜῸ]. {Π. Ὁ. 

480. Ἐογίαββ6 πεντεκαιδεκάτῃ βουθοπάυπι. Υἱάθ Ῥοϊγρίαηι ΧΥ͂, 90.. 
νο}]. ΜΠ, Ρ..560. 561... φασὶ δὲ καὶ τοῦ -“φιλοπάτορος βασιλέως. 

κόλακα φίλωνα Ὁ δὲ ορῖέ. ἨοΘΒ5Ε}16]. Οἰνάνϑης 1,. οἰνὰν ΡΥ. οἷ, 

γάνϑου οοὔοχ ἘϊαΓτα] ἀϊπιι5. ἑταίρου (ἀβαυθοπιι5. ἑτέρου ΡΥ͂ ἘΠ 
“Συρακοσίων ϑονΙθοθαίαν Συρακουσίων. βάτων. ΑὉΌ δὲ ορίζοπιο 
ΘΟ ΘΟ 5 ΟΠ 6111. χάτων ΡΎΓΙ,. ᾿ 

251 ἢ Ὧσις] Σῶσις 1. Ἐν, ΘτόποΥπιβ αα νι ἈΧΤΥ. ὅ, 12." 
διάδημά τὲ ἵ,. διαδήματα ΒΡΥ. ἀναλαβεῖν ἈΒ. λαβεῖν ῬΨΤ,. πῃ 

Ὁ Βᾶθο οπιΐβ5ἃ.. ἄνϑρωπος οτὴὰ. Ἐ, οὐ] ἦν οὐ ὁ. “" ᾿οὐδὲ 

δοκῶν Βδινοῖρα. ΤΥ οὔτε δοχῶν. Ὁ ὉὁῸὃῸὃΘὃ : ΠΥ 
ἡ τ 45 Ἃ ΕῚ 
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δοχῶν χρηστὸς εἶναι, πιϑανὸν δ᾽ ἔχων ἐν κολακείῳ λόγον, 
χαὶ ϑεραπεῦσαι τοὺς εὐπόρους μέχρι τῆς τύχης δεινός. ( 

“55 τοιοῦτος ἣν καὶ "Ἡρακλείδης ὃ Μαρωνίτης ὃ “Σεύϑου τοῦ 
Θρᾳκῶν βασιλέως κόλαξ, οὗ μνημονεύει Ξενοφῶν ἐν ἑβδόμῃ 
᾿Αναβάσεως. 

00. Θεόπομπος δ᾽ ἐν ὀχτωχαιδὲ ἐχώτῃ ἱστοριῶν περὺ 
Νικοστράτου ᾿Ζργείου λέγων ὡς ἐχολάκχευε τὸν Περσῶν 
βασιλέα γράφει χαὶ ταῦτα »Ἰικόστρατον δὲ τὸν ᾿Δργεῖον 
πῶς οὗ χρὴ φαῦλον γομίξειν; ὃς προστάτης γενόμενος τῆς 
᾿Αργείων πόλεως χκαὺ παραλαβὼν χαὶ γένος χαὶ χρήματα 
καὶ πολλὴν οὐσίαν παρὰ τῶν προγόνων, ἅπαντας ὑπερε- 
βάλετο τῇ κχολαχείῳ καὶ ταῖς ϑεραπείαις οὐ μόνον τοὺς 

ν τότε στρατείας μετασχόντας ἀλλὰ καὶ τοὺς ἔμπροσϑεν 
γενομένους, πρῶτον μὲν γὰρ οὕτως ἠγάπησε τὴν παρὰ 
τοῦ βαρβάρου τιμὴν ὥστε βουλόμενος ἀρέσκειν χαὶ πι- 
στεύεσϑαν μᾶλλον ἀνεχόμισε πρὸς βασιλέα τὸν υἱόν’ Ὁ 

τῶν ἄλλων οὐδεὶς πώποτε φανήσεται ποιήσας. ἔπειτα καϑ' 

ἑχάστην ἡμέραν, ὁπότε μέλλοι δειπνεῖν, τράπεζαν παρετί- 
ϑει χωρὶς ὀνομάζων τῷ δαίμονι τῷ βασιλέως, ἐμπλήσας 
σίτου καὺ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων, ἀχούων μὲν τοῦτο ποιεῖν 
χαὶ τῶν Περσῶν τοὺς περὺ τὰς ϑύρας διατρίβοντας, οἰἱό- 

ὁ μένος δὲ διὰ τῆς ϑεραπείας, ταύτης Ἡρ  εισσον μᾶλλον 

παρὰ τοῦ βασιλέως. ἣν γὰρ αἰσχρολερδὴς χαὶ χρημάτων 
ὡς οὐχ οἷδ᾽ εἴ τις ἕτε ἔρος ἥττων. ᾿Ατταάλου δὲ τοῦ βασι- 

λέως ἐγένετο χόλαξ χαὶ διδάσκαλος «Τυσίμαχος , ὃν Καλ- 
λίμαχος μὲν Θεοδώρειον ἀναγράφει, Ἕρμιππος δ᾽ ἐν τοῖς 

Θεοφράστου μαϑηταῖς καταλέγει. οὗτος δ᾽ ὃ ἀνὴρ. καὶ 
περὶ τῆς ΔΑττάλου παιδείας συγγέγραφε βίβλους, πᾶσαν 
κολακείαν ἐμφαινούσας. Πολύβιος δ᾽ ἐν ὀγδόῃ ἱστοριῶν 
εἰΚα  μρὸς (φησὶν) ὃ Ταλάτης, ὧν τἄλλα ἀνὴρ ἀγαϑὺς, 

ἃ ὑπὸ βάν μον τοῦ χόλαχος διεστρέφετο, ὃς ἦν Χαλκη- 
δόγνιος γένος." 

202 ἃ. Ξενοφῶν) κύρος Ὁ, ὡς] πῶς Ρ. ἐχολάκευε Β. 1.6- 

ϑεραΐαν ἐχολάκευσε. τοὺς τότε] τοὺς τῆς τότε δ μιν οἰ βῖι. 

252 ὃ. μετασχόντας] μετέχοντας ΒΒ. ποιήσας] ποήσας Ῥ, 

δνομέζων οἴη. Β. τῷ βασιλέως Ἁ. τοῦ βασιλέως ΟΡ Τ,. 
202 6. λυσίμαχος Ὁ). οήμαχος ῬΎΤ... ϑεοδῴρειον Βὶ οἱ δοΙινν οἰ 5ἢ. 

οαϊεῖο. ϑεοδώριον ΡΥΊ,. βύβλους Ῥ. Πολύβιος) οΙ]. 1]. ν. 00. 

- 

- τ νυν πωνώραιδέ 
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ΟΊ. ᾿“ικινίου δὲ Κράσσου τοῦ ἐπὶ Πάρϑους στρατεί- 
σαντος κόλακα, φησι γενέσϑαι Νικόλαος ἕν τῇ τεσσαρέσ- 
καιδεκάτῃ πρὸς ταῖς ἑκατὸν ᾿Ανδρόμαχον τὼν Καρρηνὸν, 
ᾧ τὸν Κράσσον. πάντα ἀναχοινούμενον προδοϑῆναι “Πάρ- 

ὥμΣ ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀπολέσθαι. οὐχ ἀτιμώρητος δ᾽ ὑπὸ 

τοῦ δαιμονίου παρείϑη ὃ. ᾿Ανδρόμαχος. μισϑὸν γὰρ λαβὼν 
τῆς πράξεως. τὸ τυραννεῖν Καρρῶν τῆς πατρίδος, διὰ τὴν 

8 Ὡμότητα καὶ βίαν ὑ ὑπὸ τῶν Καρρηνῶν πανοικίῳ ἐνεπρήσί)η. 
Ποσειδώνιος δ᾽ ὁ ᾿Απαμεὺς, ὥστε ἔρον δὲ “Ῥύδιος χρηματί- 
σὰς, ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ἱστοριῶν Ἰέρακά φησι τὸν ᾿Α͂ν- 
τιοχέα πρότερον ᾿λυσιῳδοῖς ὑπαυλοῦντα ὕστερον γενέσϑαι 
κόλαχα δεινὸν Πτολεμαίου τοῦ ἑβδόμου βασιλέως, τοῦ καὶ 
Ἐὐεργέτου ἐπικληϑέντος, καὶ τὰ μέγιστα δυνηϑέντα παρ᾽ 
αὐτῷ, χαϑάπερ χαὶ παρὰ τῷ Φιλομήτορι, ὕστερον ὑπ᾽, 
αὐτοῦ διαφϑαρῆναι. Μιϑριδάτου. δ᾽ ἀναγράφει κόλακα 

: Σωσίπατρον ἄνϑρωπον γόητα «Νιχύλαος ὁ περιπατητικός. 

Θεόπομπος. δ᾽ ἐν. τῇ ἐνάτῃ τῶν “Βλληνικῶν “Σισύφου φησὶ 
τοῦ Φαρσαλίου κόλακα καὶ ὑπηρέτην γενέσϑαι ᾿Αϑήναιον 

τὸν ᾿Ερετριέα. 

“02. Ζιαβόητος δὲ ἐγένετο. ἐπὶ χολαχείῳ καὶ ὃ τῶν ᾿4ϑη- 

'“ψαίων δῆμος. “ημοχάρης γοὺν ὁ Δημοσϑένους τοῦ ῥήτο- 
θος ἀνεψιὸς ἐν τῇ εἰχοστῇ τῶν ἱστοριῶν, διηγούμενος περὶ 
"ἧς ἐποιοῦντο οἱ ᾿᾿ϑηναῖοι κολαχεί ἑίας πρὸς τὸν 1Π]ολιορχη- 

τὴν “Δημήτριον, χαὶ ὅτε τοῦτ᾽ οὐκ ἣν ἐχείνῳ βουλομένῳ, 

ου 
252 ἃ. λικινίου ῬΥΤ,. λικιννίου ΑΒΟ. πάρϑοις Ῥ, Καρ- 

θηνὸν} χαρρῆνον ἴ,. χαρπῆνον ΑΝ, Οοτγοοίαμι οχ Ὁ, ἴπ 480 ἄνδρόμα-- 

'χος ὃ καρρηνὸς ἀἰοϊξαν, χκαῤῥῆνον Ῥ ἴπ ἐδχέι, καρπῆνον 1) καρνῆνον ἴῃ 
Τηαγρίπθ, οὔ οπ δαί τὸν καρπῆνον. ἴπ Ηπταϊάϊπο καρνῆνον εἴ καρ-' 
νῶν, οοπϑίαημεἠ ογτοτο. δοίπιιβ μι 6886 τὸν Καῤδηνὸν, οὐ εοπίθοίμτα 

ργῖπιο, ἀείπαα δ ππθηιῦν ατιὶδ, φιΐδιι5 αὐϑδιϊρείαίιγ Ἐϊαίατοίμιβ ὰ Ογα580 

ΓΡ. 502. .8.].“«ς“ σαβδυθοπι8. ἀνακινούμενον Ὁ. χαρρῶν ΟἸ. 

καρπῶν ΑΡΥ͂. ὑπὸ τῶν χαρρηνῶν οπι. Ὁ. Καρρηνῶν δοιινοῖθη. 

πκαρρήνων 1. χαρπήγνων Α΄. καρνήνων Ρ. 
202 6. ἐνεπρήσθη] ἐνεπρίσϑη Ῥ. χρημωνίσας} χρηματία Ῥ. 

τῇ τετάρτῃ) δω' Β. ἑβδόμου ζου Β. βαοιλέως οἱ, Β. 

ἐπικληθέντος ΑΒΔ. χληϑέντος ῬΥΤ,. οἷα, Ὁ; “Σωσίπατρον  οὠπα-- 
τρον Ῥ, ὶ 

252 ἴ. ἐνάτῃ] ἐννάτῃ, Ρ. Πόσο ἄς ϑίθνρθο ὁηι. (. 

φαροαλίου ΑΒ), βαρσαλίου ῬΨῚ, πρὸς τὸν Ο, πρός τε τὸν ῬΨ!.. 
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γράφει. οὕτως »  Ελύπει μὲν χαὺὶ τούτων ἔνια. αὐτὸν; ὡς 

ἔοιχεν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἄλλα γε παντελῶς αἰσχρὰ καὶ 
τούπεινά" “ εαίνης μὲν. καὶ «“αμίας, ᾿Αἰφροδίτης ἱερὰ 2 καὶ 
Βουρίχου καὶ ᾿Αδειμάντου χαὶ ᾿Οξυϑέμιδος τῶν χολάχων 
αὐτοῦ χαὶ βωμοὶ καὶ ἡρῶα καὶ σπονδαί. τούτων ἑκάστῳ 
καὶ παιᾶνες ἤδοντο, ὥστε χαὶ αὐτὸν τὸν “Δημήτριον ϑαὺ-: 
μάζξειν ̓ ἐπὶ τοῖς γινομένοις καὶ λέγειν ὅτι οὐδεὶς ἐπ᾿ αὖ- 

» τοῦ “4ϑηναίων γέγονέ μέγας καὶ ἁδρὸς τὴν ψυχήν.“ καὶ 
Θηβαῖοι δὲ χολαχεύοντες τὸν ““ημήτριον, 'ὥς φησι “Πολέμων 

ἐν τῷ περὶ τῆς ποικίλης στοᾶς. τῆς: ἐν Σικυῶνι, ἱδρύσαντο 

γαὺὸν ᾿Αφροδίτης “Ἰαμίας, ἐρωμένη δ᾽ ἦν αὕτη τοῦ “ἡμη- 
τοίου, καϑάπερ χαὶ ἡ «Δέκινα. τί οὖν παράδοξον οἱ ᾿ΊΙϑη- 

γαῖοι οἱ τῶν᾽ χολάχων᾽ χόλακπες ἐποίησαν εἰς αὐτὸν τὸν 
Δημήξριον παιᾶνας καὶ προσόδια ἄδοντες; φησὶ γοῦν ὃ 

. Δημοχάρης ἕν τῇ πρώτῃ καὶ εἰχοστῇ γράφων ., Ἐπανεῖ-- 
ϑόντα δὲ τὸν Δημήτριον ἀπὸ τῆς «Δευκάδος καὶ Κερχύ-. 

ε ρας εἰς τὰς ᾿4ϑήνας οἱ ᾿Αϑηναῖοι. ἐδέχοντο. οὐ. μόνον 
ϑυμιῶντες χαὶ στεφρανοῦντες καὶ οἰνοχοοῦντες, ἀλλὰ καὶ 
προσόδιω χαὶ χοροὶ χαὺ ἐϑύφαλλοι μετ᾽ ὀρχήσεως χαὶ 
ῳδῆς ἀπήντων αὐτῷ, καὶ ἐφιστάμενοι χατὰ τοὺς ὄχλους 

δον ὀρχούμενοι, καὶ ἐπάδοντες ὡς εἴη μόνος ϑεὸς ἀλη- 
ϑινὸς, οἱ δ᾽ ἄλλοι χαϑεύδουσιν, ἢ ἀποδημοῦσιν, ἢ οὐκ 
“εἰσὶ, γεγονὼς δ᾽ εἴη ἐκ “Ποσειδῶνος καὶ «Αφροδίτης, τῷ 
δὲ χάλλει διάφορος. χκαὺ τῇ πρὸς πάντας φιλανϑρωπίῳ χου- 

ἃ νός. δεόμενοι δ᾽ αὐτοῦ ἱκέτευον, φησὶ, καὶ προσηύχοντο. ἐξ 

209 ἃ. ἱερὰ] ἐρὰ Β, βωμοὶ --- σπονδαί} βωμὸν --- σπονδάς 
᾿ρρίζοπιο ἘΠΟ ΒΟ απα,, πὸ Ὁ, ἴπ 400 516 5βοῦίρίιπι, ἐλύπει --- οὔ 

μὴν καὶ ἄλλα γε παντελῶς ---- ἱερά" ἐρώμεναν δ᾽ ἦσαν αὗταν δημητρίου" 

βουρίχου δὲ καὶ --- ὀξυϑέμιδος βωμοὶ --- σπονδαὶ καὶ παιᾶνες. καὶ ἦσαν 

οὗτοι πύόλακες κολάκων. ὥστε καὶ αὐτὸν τὸν δημήτριον ϑαυμάζειν --- 
ἁδοὸς τὴν ψυχήν. ἐπανιόντα οὖν ἀπὸ λευκάδος ---- ᾿ οὐδεὶς ἐπ᾿ αὖ-- 
τοῦ] ἐπ᾿ αὐτοῦ οὐδεὶς Β. ἐπ᾽ αὐτοῦ. ΡΙ,. ἐπ᾿ ἀδοῦ Υ. 

203 ". στοᾶς τῆς] τῆς οπι. Β. τί οὖν ΑΒΡΨΥ, τὸ οὖν 1... 
οἱ τῶν (οταῦ5. Ανογδξ οἵ. εἷς αὐτὸν Οοταῦ5. οὗ εἰς αὐτὸν ΡΥΤ,. 

ἄδοντες οπϊ. Ῥ, Ἷ : 
203 ο. ἀπήντων] ἅπήντουν Β. Ῥόβε ᾿φροδίτης 5ῖ. ροῦρὶε Ὁ, 

ἔλεγον δὲ καὶ, ὡς ὃ δοῦρις ὃ σάμιος φησὶν, ὅτι ἱλαρὸς, ὥσπερ τὸν ϑεὸν 

δεῖ, καὶ χαλὸς καὶ γελῶν πάρϊ. καὶ οἱ φίλου πάντες κύκλῳ, ἐν ᾿μέσοισι δ᾽ 

αὐτὸς --- 
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63, Ὁ μὲν οὖν Δημοχάρης. τοσαῦτα εἴρηκε πϑρὴ τῆς 
᾿4ϑηναίων. κολακείας" Δοῦρις δ᾽ ὃ “Σάμιος ἕν τῇ δευτέρᾳ 

καὶ εἰχοστῇ τῶν ἱστοριῶν καὶ αὐτὸν τὸν ἐϑύφαλλον, 
Ὡς οὗ μέγιστοι τῶν ϑεῶν καὶ φίλτατοι 
τῇ πόλει πάρεισιν. 
ἕνταῦϑα γεὶρ Δήμητρα καὶ «ομήοδιον 
ἅμα παρῆγ᾽ ὃ καιρός. 

5. χὴ μὲν τὰ σεμνὰ τῆς Κύρης μυστήρια 
ἔρχεϑ'᾽ ἵνα ποιήσῃ, ' 

ὁ δ᾽ ἱλαρὸς, ὥσπε δρ τὸν ϑεὸν δεῖ, καὶ καλὸς 

καὶ ᾿γελῶν πάρεστι. 
σεμνὸν, ὅϑι: φαίνεϑ', οἱ το πάντες πύχκλῳ, 

10 ἐν μέσοισι δ᾽ αὐτὸς, 
ὅμοιος ὥσπερ οἱ φίλοι μὲν ἀστέρες, 

ἥλιος δ᾽ ἐκεῖνος. : 

ὦ τοῦ: 'χρατίστου παῖ ὐοιδθνου, ϑεοῦ 

χαῖρε καφροδίτης. 
1ὅ ἄλλοι μὲν ἢ μακρὰν γὰρ ἀπέχουσιν ϑεοὶ, 

ἢ οὐκ. ἔχουσιν. ὦτα, ; 
ἢ) οὐκ εἰσὶν, ἢ οὐ προσέχουσιν ἡμῖν οὐδὲ ἕν' 
σὲ δὲ παρόνϑ'᾽ ὁρῶμεν, ἷ 

οὐ ξύλινον οὐδὲ λίϑινον, ἀλλ᾽ ἀληϑινόν, 
90 εὐχόμεσϑα δή σοι". 

πρῶτον. μὲν εἰρήνην ποίησον. φίλτατε" 
κύριος γὰρ τεῖ σύ. 
τὴν δ᾽. οὐχὶ Θηβῶν, ἀλλ᾽ ὕλης τῆς Ελλάδος 

“58. 4. καὶ, αὐτὸν ΒΡ το ἀπεδαν ἀηξ. χατ᾿ αὐτὸν ]., 
Ὑ. ὃ. γὰρ Ζήμητρα καὶ δοσοββογιιπέ οχ ἜουρΙΙ οομϊθοίυτα ᾿πιθη. 

γ0]. 1. Ρ.. 617. οὐἱ ᾿Δήμητρα ποπὶϊπαέϊγιιβ. δϑέ. γὰρ 4Ζήμητραν ἐδὲ δά-- 
ἄερας αβαιθοηιβ. [πὸ ροβέ ἐνταῦϑα ἀδέουϊβοιβ ἀοίδοίιβ ἱπάθχ 

δέ, 4ημήπριον, (αϑαυθοπυδ. δημήτριος, ΡΥΨΊ.. Υ. 4. ἅμα ΒΠ, 

ἅμος Ν. παρῆγ᾽ Ῥογδβοπαβ, παρῆν ΡΥ. Ψν. 7. καλὸς καὶ 
γελῶν ΑΒΟ, καλῶς γελῶν ΒΥ͂Ι,. ν, 9. σεμνὸν ΑΒΏΡΘ. σεμνὺς νι. 

φαίνεϑ", ΒΡ. φαίνονϑ᾽ ὙΠ. ν. 10. αὐτὸς Ο. αὐτοῖς ῬΥΤ,. 

208 6. , 11. οὗ] εἰ ΤΤουρῖτ8. γ..12: ἐκεῖνον Β.. Ὕ. 4 

Ἀπὸ ἀφροδίτης ΞῬΎΤ,. Ψ. 17. οὐδεὲν Ῥ. Υ. 18. παρῦντα 

ΓΛΒΟΡ, Νν. 20. εὐχόμεϑα ἘΨΝῚ.. Υ. 21. πρῶτον μὲν] πρῶτον 
με Δ. ὟΣ ᾿ Ὶ 
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Σοίγγα περιπρατοῦσαν, ὙΠ 
ΩΡ Αἰτωλὸς ὅστις: ἐπὲ: πότρας. καϑήμινορ,ς 

ὥσπερ ἢ παλαιὰ, 

τὰ σώμαϑ''" ἡμῶν πάντ᾽ ἀναρπάσας φέρει, 
ἣ κοὺχ ἔχω μάχεσθαι" ἐλ τνὰς 

«Αἰτωλικὸν γὰρ ἁρπάσαι τὰ τῶν » πέλας, 
80 νῦν δὲ χαὶ τὰ πόρρω" 

μάλιστα μὲν δὴ χόλασον αὐτός" εἰ δὲ μὴν 
Οἰδίπουν τιν᾽ εὑρὲ, 
τὴν “Σφίγγα ταύτην ὅστις ἢ χαταχρημνιεῖ, 

2) σπίνον ποιήσει. 
04. Ταῦτ᾽ ἦδον. οἱ ᾿Μαῤαϑωνομάχαι οὐ δημοσίῳ μό- 

ψον, ἀλλὰ καὶ κατ᾽ "οἰχίαν, οἱ τὸν προσχυνήσαντα τὸν 

Περσῶν βασιλέα ἀποκτείναντες, οἱ τὰς ἀναρίϑμους μυριά- 
δας τῶν βαρβάρων φονεύσαντες. Ἄλεξις. γοῦν ἐν Φαρμα- 

οδἀχοπώλῃ ἢ Κρατεύῳ προπίνοντά. τινὰ ἀναμοταν, ἑνὶ τῶν 

συμποτῶν καὶ λέγοντα ποιεῖ! τάδε 
11αἴ τὴν μεγάλην δὸς, ἐπιχέας 

φιλίας χυάϑους « τῶν παρόντων τέτταρας" 

τοὺς τρεῖς δ᾽ ἔρωτος προσαποδώσεις ὕστερον" 
γ᾽ “Αντιγόνου τοῦ βασιλέως νίχης καλῶς, 

ε; καὶ τοῦ γεανίσχου: κύαϑον Δημητρίου" 
ἔρε τὸν τρίτον 

Φίλας ᾿Αφροδίτης.. χαίρετ᾽ ἄνδρες συμπόται" 

ὅσων ἀγαϑῶν τὴν κύλικα μεστὴν. πίομαι. 
05. Τοιοῦτοι τότ᾽ ἐγένοντο οἱ ᾿4ϑηναῖοι, κολαχείας, 

Υ. 24, περικρατοῦσαν ΟΑβαιυθοπιβ. Γὐθυὶ περιπατοῦσα».. ν. 25. 
αἰτωλὸς ΑΒΡ, αἰτωλὸν Ὁ. αὐτωλίδ᾽ ΟΥΤ,.᾿ κῆρ 26. ἡ παλαιὰ 6α- 
ΒΔΌΒΟΠ 5. ἥ πάλαι ὙΠ]. οἱ πάλαι Ῥ. 

2ῦ3 ἔν. 31. χόλασον ὙΟΟΡΙὰΒ5 Ρ. 618. ἀὐδραδόν ΡΥΙ.. 
Υ. 34. σπίνον ϑοιννοῖ ἢ. σπέῖνον Α. σπεινὸν Ῥ. πεὶνὴν ΟΥ̓́... μαρα- 
ϑωνομύάχανι ΑΟ. μαραϑωνόμάχοι ῬΥΓ,., τὸν περδῶν 'ΑΟ. τῶν πέρ- 
σῶν ῬΥ͂Ί.. ἀποχτείνοντες Β. ὀ᾿᾿ἀἀναρίϑμους Ἔ. ἀνηρίϑμους ῬΎΤ,. 

284 ἃ. Κρατεύς 1.. χραᾳτείᾳ ΑΒΡΨ. ΑΙΟΧΊΔΙΒ. νου ϑβ ὁπὶ, Ὁ. ᾿ 
Ψ. 1. ἐπιχέας Ψα]ο5ῖι5. ὑποχέας ΡΨ. Υ. 2. ΤΑθεῖ κυάθους τῶν. 
χυάϑους τοὺς τῶν δοπινοῖσῃ. ν. 8. ἔρωτος Πᾶ]θοαιηρία5. ἔρωτας 

ῬΥΓ.  Ψ. 4. ἕν᾽ αἀάϊευτη, ἃῦ Ὁαϑϑιθομο.. καλῶς] καλῆς Οὰ- 
ΒΔ ῸΡΟΠ 5. ν. 7. ἀφροδίτης ΑΒΡ. ἀφροδίτας Ψ|. Ψιάο Ρ. 250 ες. 

204 ". Ψ. 8. ὅσων ΑΡ δὲ Οαβαιθοπιβ. ὅσην 1. ᾿ 

νος ανν π΄ ΘΨψ νι πὸ πα συν σ - 

ων, ἀσπιον.........2... κνεῖλρ, πὰς κα ο..ς 
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ίου χαλεπωτάτου, λύσσαν ἐμβαλούσης αὐτῶν τῇ πόλει" 
ὃ μὲν Πύϑιος ἑστίαν τῆς Ελλάδος ἀνεχήρυξε, πρυτα- 

γεῖον δὲ ᾿Ελλάδος ὁ δυσμενέστατος Θεόπομπος, ὁ φήσας 
ἐν ἄλλοις πλήρεις εἶναι τὰς ᾿“ϑήνας Διονυσοχολάκων χαὶ 
ναυτῶν χαὺ λωποδυτῶν, ἔτι δὲ ψευδομιαρτύρων καὶ συχο- 

ὁ φαντῶν χαὺ ψευδοκλητήρων. οὖς ἐγὼ πείϑομαι ὡς ἐπομ- 
βρίαν 1) τι δεινὸν ἐκ ϑεοῦ τὴν προειρημένην πᾶσαν εἰση- 
γήσασϑαι κολαχείαν. περὶ ἧς καλῶς ὁ Διογένης ἔλεγε πολὺ 
χρεῖττον εἶναι ἐς χύραχας ἀπελϑεῖν 1) ἐς κόλακας, οἵ ζῶν- 
τας ἔτι τοὺς ἀγαθοὺς τῶν ἀνδρῶν χατεσϑίουσι. φησὶ γοῦν 
καὶ Γσσων ' 

ες Οἱ χόλαχές εἶσι: τῶν ἐχόντων οὐσίας 
σχώληχες. εἰς οὖν ἄκακον ἀνθρώπου τρόπον 
εἰσδὺς ἕκαστος ἐσθίει καϑήμενος, 

ἕως ἂν ὥσπερ πὺρὸν ἀποδείξῃ χενόν. 
ἃ ᾿ἔπειϑ'᾽ ὃ μὲν. λέμμ᾽ ἐστὴν, ὁ δ᾽ ἕτερον δάκνει: 
Πλάτων δ᾽ ἐν Φαίδρῳ φησὶ »Κόλαχε, δεινῷ “ϑηρίῳ καὶ 

βλάβῃ μεγάλῃ, ὅμως. ἐπέμιξεν ἡ φύσις ἡδονήν τινα οὐχ 
ἄμουσον." Θεόφραστος δ᾽ ἐν τῷ περὶ κολακείας φησὶν. ὡς 
Μύρτις [αὐστης] ὁ ̓ Αργεῖος Κλεώνυμον τὸν χορευτὴν ἅμα 
χαὶ χόλαχα, προσχαϑίζοντωα πολλάχις αὐτῷ χαὶ τοῖς συν- 

δικάζουσι, βουλόμενον δὲ καὶ μετὰ τῶν χατὰ τὴν. πόλιν 
ἐνδόξων ὁρᾶσθαι, λαβόμενος τοῦ ὠτὸς. καὶ ἕλχων αὐτὸν 

6 ἐκ τοῦ συνεδρίου πολλῶν παρόντων εἶπεν, Οὐ χορεύδὲις 

| 

ει 

ἐνθάδε οὐδ᾽ ἁμῶν ἀκούσει. Δίφιλος δ᾽ ἐν Γάμῳ φησὶν. 

ὃ βϑμ πύϑιος] οὰδε. Ψ. ν. 187 ἃ. 

204 «. εἰσηγήσασθαι. ΑΒΟ. εἰσαγαγέσθαι ὝὙἹ,. εἰσηγάγεσθαι ἜΝ 

4ιογένης] ΑΙ Απεϊβέμθηι πὸς ἀϊοέαπι ἐγιθασπέ: ὙἹ46 δηποίδξϊοποπι. 

᾿ΥᾺ1, ΟἿ ἔνιοι ῬΨΊ,. οἱ τϑροβίζαπι ἐχ Ὁ, 'π 4110 816 5Βογ!ρέαπι, 
χαὺ ἀγαξίλας δὲ φησὶν, οἱ κόλακες ---, δὲ Ἐπδίατῃϊο ρΡ. 952, 51. [π 
ΠέονῚ 5. ἐνυ Σογέαββθ Ἰαέθέ ποι ἔα υ]α6,. γϑ]αεϊ ἐν Ἰγηρεῖ. - δ 2. 

οὖν] οὕς Β. ὟΝἮ, 3. εἰσδὺς} δὺς Ρ, 

294 ἃ. ν. 9. ἕτερον δίίπνεν Οαδαιθοπιιβ. ἑτεροδακνεῖ ΠΡτῚ δὲ Ἐπ- 
Βίβα. πλάτων δὲ ἐν ΒΒ. πλάτων τ΄ ἕν ῬΨΤ,. Φαίδρῳ] Ῥ. 
240 ". 'ὅμως} ὅπως ΑΒΡ, οι. Ὁ: ; Θεόφραστος) Υ0]. ΨΥ. γ᾿. 

1097. μύστης ὁπ]. (. βουλόμενον --- δρᾶσθαν ὁπ. Ο.: 

2904 ς. χορεύσεις (. χορεύεις Β. χορεύσευ ΡΨ. ἀκούσει ἀκού-- 

σῃ (Ὁ. ' 
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Ὁ γὰρ κόλαξ 
οἴδο ρας στρατηγὸν 'χαὶ ἡ δυνάστην χαὺ ̓φίλους χαὶ τὰς πόλεις 

ἀνατρέπει λόγῳ κακούργῳ μιχρὸν ἡδύνας χρόνον. 
γῦν δὲ χαὶ" καχεξία τις ὑποδέδυχε τοὺς ὄχλους, 

᾿ αἱ χρίσεις ϑ΄ ἡμῶν νοσοῦσι, καὶ τὸ πρὸς χάριν πολύ. 

ἀνὲν καὶ Θετταλοὺ χαλῶς ποιήσαντες καϊξέσχαψαν τὴν. κα- 

τ λουμένην πόλιν Κολακείαν,. "ἣν Μηλιεῖς ἐνέμοντο, ὥς φησι 
Θεύπομπος ἐν τῇ τριακοστῇ. 

θ0. Κόλαχας δ᾽ εἶναί φησι Φύλαρχος χαὶ τοὺς ἐν 

«Ἱήμνῳ χατοιχοῦντας ᾿ϑηναίων ἐν τῇ τρισχαιδεχάτῃ τῶν 
ἱστοριῶν. χάριν γὰρ ἀποδιδόντας τοῖς “Σελεύχου καὶ ᾽Μν-. 
τιόχου ἀπογόνοις, ἐπεὶ αὐτοὺς ὃ Σέλευκος πικρῶς ἑπιστα- 

2 55 τουμένους ὑπὸ «Τυσιμάχου οὐ μόνον ἐξείλετο, ἀλλὰ καὶ τὰς 

πόλεις αὐτοῖς ἀπέδωχεν ἀμφοτέρας; οἵ «““ημνόϑεν ᾿4Ιϑηναῖοι 
οὐ μόνον ναοὺς χατεσχεύασαν τοῦ “Σελεύκου, ἀλλὰ καὶ 
τοῦ υἱοῦ ᾿ΑΑντιόχου. χαὶ τὸν ἐπιχεόμενον μα με ἐν ταῖς" 
συνουσίαις Σελεύκου σωτῆρος χαλοῦσι. : 

Ταύτην δὲ τὴν κολαχείαν. τιγὲς. ἐκτρεπόμενοι. τοὔνομα 
ἀρέσκειαν προσαγοῤεύουσιν, ὡς “καὶ ᾿Αἰναξανδρίδης ἕν. 
“Σαμίᾳ ἌΟνΑ͂Ν 

Τὸ γὰρ ἘΠ γῦν ἀρέδχειν ὄνομ᾽ ἀαμὰ 

ν οὔκ. ἐπίστανται δὲ. οἱ τὴν κχολακχείαν μεταχειριζόμενοι ὥς 

ἐστιν αὐτὴ ἢ τέχνη. ἀμμοαΎ ΗΝ ἡδήλλίοι μην ερνθμὴ ἂν 

ἱβευδομένῳ 
«Κόλακος δὲ δὲδν μικρὸν. χρόνον ἀνϑεῖ- ᾿ 

οὐδεὶς γὰρ χαίρει ποϊιοχροτάφῳ παρασίτῳ. 

Κλέαρχος δ᾽ ὃ “Σολεὺς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Βρωτικῶν “»Κύ- 
Ϊ μετ ὉΤῈ Ν᾽ 

ν.᾽ 2. “χαὶ Σ στρατηγὸν ΑΒΌΡ.᾿ καὶ οπι. ΙΝ Ἔ ΥΚΟΣ φίλους 1 καὶ 

“ποὺς. φίλους Ὁ. ᾿Ἶ, 4 δ. τηΐνὰ ν. 2602 ἃ. ΒΕ “δραπέτην Ροβιῖε ἡ 

ς. Ὑ. 4. ὑποδέδυκε 1. ὑποδέδριχε ν᾿ ὑποδέδωχε σ. ̓ ὑποδέ- 

νυ 
δοίχε Ῥ. ᾿ ΧΗ δ Ἢ ενθιλοθβνδινναϊὸς Β. 

204 ἴ. φύλαρχος ΒΟΡ. φίλαρχος ὙΠ..." τῶν ἱστοριῶν] τῶν γνῶρῃ Β. 

αὐτοὺς Β. εὐ ϑομν εἶσαι. οαἀϊίο. αὐτὸς ῬΎΙ. 

20 ἃ. ναοὺς οπὶ. Ρ.΄. . τοὔνομα ἀρέσκειαν, τοὔνομα ἀρέοχειν Β. 

υἀρέσμειν ὄνομ᾽ Ὁδπίοτα5. Νον. μθοὲ. 1Ψ,, ὅ. 6ἐ Οἀδβαυθομαβ. ἀρέ- 

σχειαν ὄνομ᾽ ῬΨῚ. ' ͵ 

208 ἢ.,Κόλακος}] κολάκων (Ὁ. ἀνωρονν - μακρὸν Β. τ πολυ- 

χρονάφῳ Ὁ. “Σολεὺς σέλευκος Β, εἶγας ἡ 
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λαξ μὲν οὐδεὶς (φησὶ) διαρχεῖ, πρὸς φιλίαν. χἀταγαλίσκει 
γὰρ ὃ “Χρόνος τὸ τοῦ προσποιήματος αὐτῶν ψεῦδος. ὃ δ᾽ 

ὁ ἐραστὴς χόλαξ ἐστὶ. φιλίας δι᾿ ὥραν 1) κάλλος.“ τῶν δὲ 

[ 

Δημητρίου «τοῦ. βασιλέως κολάχοῶν οἱ περὶ ̓ Αδείμαντον τὸν 
“Παμψακηνὸν. γεὼν χατασχευασάμενοι καὶ ἀγάλματα ἱδρυ- 
σάμενοι Θριῆσιν, ὠνόμασαν Φίλας ᾿Αφροδίτης καὶ τὸν 

τόπον. Φιλαῖον. ἐχάλεσαν ἀπὸ τῆς Δημητρίου μητρὸς φιί- 

λας, ὥς φήσι.. «Διονύσιος ὃ τοῦ Τρύφωνος ἐν τῷ δεχάτῳ 

τὸν ὀνομάτων. .. 

θῶ, Κλέαρχος δ' Ο “Σολεὺς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ τε. 

δὲ ἩΡονΣ, πόϑεν ἡ ἀρχὴ τοῦ ὀνόματος τῶν χολάκων πα- 

ρῆλϑε διηγεῖται, καὶ αὐτὸν τὸν “7 ἐργίϑιον ὑποτιϑέμενος, 
ἀφ᾽ οὗ τὸ βιβλίον ἔχει τὴν ἐπιγραφὴν, ἕνα “γεγονότα τῶν 
ἀλεξάνδρου. χολάχων. διηγεῖται δὲ οὕτως ., Πἣν. κολαχείαν 

ταπε εἰνὰ ποιεῖν τὰ “ἤϑη τῶν χολάχων, καταφρονητικῶν 6ν- 
των τῶν περὶ αὐτούς. σημεῖον δὲ τὸ πᾶν ὑπομένειν εἰδό- 

τας οἷα τολμῶσι. τὰ δὲ τῶν κολαχευομένων ἐμφυσωμόνων 

τῇ. κολαχείῳ , χαύνους χαὶ χενοὺς ποιοῦντα, πάντων ἐν 

ὑπεροχῇ παρ᾿ αὑτοῖς ὑπολαμβάνεσθαι κατασχευάζεσϑαι."“ 

ἑξῆς τε διηγούμενος περί τινος μειρακίου ]Π͵αφίου. μὲν. τὸ 

γένος, βασιλέως δὲ τὴν τύχην. ,, Τοῦτο. (φησὶ) τὸ μειρά-. 
Ε ΄ 3 - ΕΣ ὌἿ ς ΄ 

'χιον (οὐ λέγων αὐτοῦ τοὔνομα) κατέλειτο δι᾿ ὑπερβάλλου- 
σαν τρυφὴν. ἐπὶ ἀργυρόποδος κλίνης, ὑπεστρωμένης: ἴξαρ- 
διανῇ ψιλοτάπιδι τῶν πάνυ πολυτελῶν. ἐπεβέβλητο. δ᾽ αὐτῷ 

πορφυροῦν ἀμφίταπον ἀμοργίνῳ. καλύμματι περιειλημμένον. 
προσκεφάλαια δ᾽. γδίχε. τρία μὲν ὑπὸ τῇ κεφαλῇ βύσσινα 
παραλουργῆ; δι΄. ὧν ἠμύνετο τὸ καῦμα, δύο δ᾽ ὑπὸ τοῖς 

ποσὶν ὑσγινοβαφὴῆ τῶν Δωρικῶν καλουμένων" ἐφ᾽ ὧν χα- 
τέχειτο λευκῇ χλαμύδι.“ 

θ8. »»Παραδεδεγμένοι δ᾽ 
5. ἀἐμβδδόμει τ ΣΧ! 

ἑισὶὺφ παντὲς οἱ ΝΣ ΚΡ 

Κύπρον μόναρχοι τὸ τῶν εὐγενῶν κολάκων γένος ὡς χρή- 
σίμο". πάνυ γὰρ τὸ κτῆμα τυραννικόν ἐστι. καὶ τούτων 

οἷον ἐἸρεθδυυυγόν τίνων Οὔτε τὸ πλῆϑος. οὔτε τὰς ὄψεις 

2θῦ «. αὐτὸν τὸν ΑΒΡ. Αἰρνς τὸν. . βυβλίον ρ, 
2Οῦ 6. ψιλοτάπιδι) πὴτι τηὰγρῸ Ῥ, περιειλημμένον) περιειλη-- 

μένον ϑΟΠνν οΙ ἢ, καῦμα Οαβαιθοπι5. κάλυμμα ΡΥ. λευκῇ 

χλαμύδι] ἐν λευκὴ χλανίδε Ο ἀβαιοπα5.. . 
2οῦ ἴ, ᾿Δρεοπαχινῶν) ἀριοπαγιτῶν Β. 
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ἔξω τῶν ἐπιφανεστάτων οἶδεν οὐδείς. διῃρημένων. δὲ διχὴ 
κατὰ συγγένειαν τῶν “ἐν τῇ -Σαλαμῖνι χολάχων, "ἀφ᾽ ὧν 
εἰσιν οἱ χατὰ τὴν ἄλλην Κύπρον κόλακες, τοὺς μὲν. 1: 8ρ- 

γίνους, τοὺς δὲ Πρφομάλαγγας προσαγορεύουσιν. ὧν οἱ μὲν 
456 1 ργῖνοι συναναμιγνύμενοι τοῖς κατὰ τὴν πόλιν ἕν τὲ τοῖς 

[τ᾿ 

' 

ἐργαστηρίοις καὶ ταῖς ἀγοραῖς ὠτακουστοῦσι," κατασχύπων 
ἔχοντες τάξιν, ὃ τι δ᾽ ἂν ἀκούσωσιν. ἀναφέρουδιν' ἑκάστης 
ἡμέρας πρὸς τοὺς καλουμένους ἄνακτας. οἱ: δὲ: «Προμάλαγ- 
γὲς λνίβομ ἀντὶ τῶν ὑπὸ τῶν 1ὲρ γίνων προσαγγελϑέντων 
δ᾽ τι ἂν ἄξιον. εἶναι ξητήσεως δόξῃ, ὄντες τινὲς ἐρευνηταί. 

“καὶ τούτων οὕτως ἔντεχνος καὶ πιϑανὴ πρὸς ἅπαντάς ἡ 
ἔντευξις ὥστ᾽ ἔμοιγε δοχεῖ, χαϑάπερ καὶ αὐτοί φασι, παρ᾽ 
ἐχείνων εἰς τοὺς ἔξω τόπους διαδεδόσϑαι τὸ σπέρμα τῶν 
ἐλλογίμων κολάχων. χαὺ γὰρ οὐχ οἷον μετρίως. ἐπὶ τῷ 
πράγματι σεμγύνονται διὰ τὸ τετιμῆσϑαι παρὰ τοῖς βασι- 
“λεῦσιν, ἀλλὰ καὶ λέγουσιν ὅτε τῶν Γεργίνων τις, ἀπόγο- 

-." ἸὮὟὋὟἪἮἩ φν , δὲ κι .«“ - Ἂν - 2 
γος ὧν τῶν Τρώων ἐχείνων οὺς ἼΤευκρος ἄπο τῶν αἰχμα- 

λώτων χαταχτησάμενος ἐἰς Κύπρον ἔχων ἀπῴκισεν, οὗτος 
διὰ τὴς παραλίας μετ᾽ ὀλίγων στείλας ἐπὶ. τῆς «Αἰολίδος 

κατὰ πύστιν ἅμα χαὶ οἰκισμὸν τῆς τῶν προγόνων χώρας 

πόλιν οἰκίσειε περὶ τὴν Τρωικὴν Ἴδην, συμπαραλαβών τινας 
τῶν Μυσῶν" ἢ πάλαι μὲν ἀπὸ τοῦ γένους Γέργινα, νῦν 

΄ ΄ , ν «ς ἂν δὰ - ΄ 

δὲ 1 έργιϑα: κέκληται. τούτου γὰρ, ὡς ἔοικξ, τοῦ στόλου 
2 ΄ -Ὁ- , , ΕῚ ’ 4 

τινὲς ἀποσπασϑέντες ἐν τῇ Κυμαίᾳ κατέσχον, ἐκ Κυπρου 
ν , ΕΣ 3 ΣΝ - τ ὦ , 

τὸ γένος ὕντες, ἀλλ᾽ οὐκ ἐκ τῆς Θετταλιχῆς Τρίκκης, κα- 

ϑάπερ τινὲς εἰρήκασιν, ὧν ἰατρεῦσαι τὴν ἄγνοιαν οὐδ᾽ 
᾿“Ισχληπιάδαις τοῦτό γε νομίζω δεδόσθαι." 

09. , , Γεγόνασι δὲ παρ΄ ἡμῖν καὶ ἐπὶ Τλοῦ τοῦ Καρὸς 

«τοὺς δὲ οτχ. Β. Προμάλαγγας] προμαλάγγους ΑΒ, προμαλάγους Ῥ. 
200 8. γεργίνοι Ὁ. γεργίνον ΡΨ. τῶν. γεργίνων ΑΒΟ εἐ 

Ἰεοξϊοπο5 Αθρίαπαθ. τῶν ὁπι. ΡΥ͂].. προσαγγελϑέντων)] προσανε-- 

χϑέντες Ο. Ψοϊυΐε --- ὧν. .. ὅτι ἂν --- καὶ τούτων ααα. ΑΒΟΙ,, ορὶ- 
οπι6 ΒΟ Θ5Ο0Π 6]. δὲ Ἰθοίΐοποα Αθρίαπδθ. οπι, ΡΥ, ὙΙΡΗ͂ΝΡ ΡΟδν 

200 ". διαδεδόσϑαι ΑΟ: διαδίδοσϑαι  ῬΥΠ. ὠἘΤεργίνων} γεορ-- 

γίνων Β. ἀπῴκισεν ῬΥ͂Ι,.. ἀπῴκησεν ΑΒΟ. ὀλίγων ΑΟ. ὀλίγον 

ΡΥΙ.. οἰκίσειε] οἰκήσεις 1}. Ὁ 
250 ο. δεδόσθαι] διδόσϑαν (510) 1. .. 1 λοῦ τοῦ Οαδδυθοδπιι8. 

γλούτου ῬΨῚ.. 

.. 5... αἰ»... ταν... “μι... γ.....΄ ..ὄ πω κ.αὐὐὖῶι 
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χαὶ γυναῖχες ὑπὸ τὰς ἀνάσσας αἱ προσαγορευϑεῖσαι κολα- 
ἃ χίδες, ἀφ᾽ ὧν ὑπολιπεῖς τίνες εἰς τὸ πέραν ἀφιχόμενεας 
μετάπεμπτοι πρός τε τὰς ᾿ἀρταβάζου χαὺ τὰς Μηέντοροῦ 

γυναῖκας κλιμαχίδες μετωνομάσϑησαν ἀπὸ τοιαύτης πρα- 

ξεως" ταῖς μεταπεμιψαμέναις ἀρεσχευόμεναι χλίμαχκα χατ ε- 

σχεύαζον ἐξ ἑαυτῶν οὕτως ὡστ᾽ ἐπὶ τοῖς νώτοις αἰτῶν 

τὴν ἀνάβασιν. γίγνεσθαι καὶ τὴν κατάβασιν ταῖς ἐπὶ τῶν 

ἁμαξῶν ὀχουμέναις. εἰς τοῦτο τρυφῆς, ἵγα μὴ αϑλιότητος 
εἴπω, προηγάγοντο τεχνώμεναι τὰς ἀφρονεστάτας. ,τοιγαρ- 

᾿ς οὖν αὗται μὲν ἐκ τῶν λίαν μιδλοκῶν. ὑπὸ τῆς τύχης με- 

ς ταβιβασϑεῖσαι σχληρῶς ἐβίωσαν ἐπὶ γήρως, αἱ δὲ τῶν παρ᾽ 
ἡμῖν ταῦτα διαδεξάμεναι ἐκπεσοῦσαι τῆς ἐξουσίας κατῆραν 

εἰς Ἡαχεδονίαν, χαὶ τὰς τῶν ἐχεῖ κυρίας τὲ χαὺ βασιλίδας 

ὃν τρόπον. ταῖς ὁμιλίαις διέϑεσαν οὐδὲ λέγειν καλὸν, πλὴν 
ὅτι μαγευόμεναι χαὶ μαγεύουσαι ταυροπόλοι χαὶ τρίοδοέ 
τινὲς αὗται πρὸς ἀλήϑειαν ἐγένοντο; πλήρεις. πάντων ἀπο- 

καϑαρμάτων. τοσούτων ἔοιχε καὶ τοιούτων ἡ χολαχεία κα- 
Ε χῶν αἰτία γενέσϑαι τοῖς διὰ τοῦ χολακεύεσϑαι προσδεξα- 
μένοις αὐτήν." 

70. “Προελϑὼν δὲ πάλιν ὃ Κλέαρχος καὶ τάδε φησὶν 
ἌΨῸ Γὰ ἤδη καὶ τῇ τούτων χρείᾳ μέμψαιτ᾽ ἂν τιβ τὸ μει- 
θάκιον ὰ ὥσπερ εἰπον. οἱ μὲν γὰρ παῖδες μιχρὸν ἄπωϑεν 
τῆς χλίνης ἕν χιτωνίσχοις ἕστασαν, τριῶν δ᾽ ὄντων ἀνγ- 

δρῶν δι᾿ οὖς δὴ νῦν ὁ πᾶς λόγος ἐνέστηκε, χαὶ τούτων 
ὄντων ἐπωνύμων παρ᾽ ἡμῖν, ὁ μὲν εἷς ἐπὶ τῆς κλίνης 

πρὸς ποδῶν χαϑῆστο, τοὺς τοῦ μειρακίου πόδας ἐπὶ τοῖς 

αὑτοῦ γόνασι ἀπτὸ λῃδίῳ συνημφιακώς. ὁ δὲ ἐποίει δή- 

" 

250 ἃ, ὑπολιπεῖς] ὑπολιπεῖν Β. κλιμακίδες} χεμακίδες Β. Αἴ- 
{1 ἤυσμο Ἰοοὰπὶ Επβέαιμϊα5. ρ. 1609, 84. τεχνώμεναι) τεχνω-- 
μένας Β. 

250 6. τύχης ΑΒΡ, ἀδνως ΟΥΙ.. παρ᾽ ἡμῖν] παρ᾽ ἡμῶν Ρ. 

διαδεξάμεναι Βολνν οἰ Ρἢ. διαδεξαμένων ΡΥΨΓ,. οι. Ὁ. . διέϑε- 
σαν Ὁ οἐ, δρίζοπια ἨΘθβοΒ 6111. ἀνέϑεσαν ΡΥΎ!,, ταυροπόλον καὲ 

ΒΟ οἐ δρίξοπιο Ἠόοδβ6 6]. ταυροπολικά ΡΥΎΤΠ,. τοσούτων --- αὐτήν 

ὁη). (. χακῶν, οτν, Ῥ. 
200 ἢ ἤδη καὶ τῇ Β. ΔΡνδιδΐ καὶ, ἢ, ἀλλ πρη ἄποθεν (, ᾿ς 

τριῶν δ᾽] δ᾽ οὁπι. Β. - οὗς δὴ νῦν. ΑΟ, οὗς νῦν ΡΥ... ἡμῖν} 
υμῖν Ἐ.. αὑτοῦ Α. αὐτοῦ ΡΥ͂Τ,. γόνασιν ἑαυτοῦ Ὁ, -- “ἐποίει] 
ἐπόες ΑΓ. ᾿ μἶνς ᾿ 
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2.57 ποὺ χαὶ μὴ λέγοντος οὐχ ἄδηλον. καλεῖται δ᾽ οὗτος ὑπὸ 

ἰς] 

τῶν ἐγχωρίων Παράβυστος, διὰ τὸ χαὶ τῶν μὴ παραδεχο- 
μένων ὅμως τεχνικώτατα χολαχεύων παρεμπίπτειν ἐς τὰς 
ὁμιλίας. ἅτερος δ᾽ ἣν ἐπί τινος δίφρου κειμένου παρ᾿ αὖ- 

τὴν τὴν χλίνην, καὶ τοῦ γεανίσχου τὴν χεῖρα παρεικότος 
ἐχκρεμάμενος, ταύτῃ καὶ προσπεπτωκὼς κατέψηχέ τὲ χαὶ 
τῶν δακτύλων ἕκαστον ἐν μέρει, διαλαμβάνων εἷλχέ τε καὶ 
ἐξέτεινεν" ὥστε τὸν πρῶτον αὐτὸν ἐπονομάσαντα Σικύαν 

εὐστόχως εἰρηκέναι δοκεῖν. ὁ δὲ τρίτος ὃ Θὴρ ὃ γενναιό- 
τατος, ὅσπερ ἣν τῆς ὑπηρεσίας πρωταγωγιστὴς » προσεστη- 
χὼς αὐτῷ κατὰ κεφαλὴν μετεῖχε τῶν .βυσσίνων προσκείρω- 

λαίων, ἀποχεκλιμένος εἰς αὐτὰ πάνυ “φιλικῶς. χαὶ τῇ μὲν 

ἀριστερᾷ τὸ τοῦ μειρακίου τριχωμάτιον ἐπιχοσμῶν ἀν 
δεξιᾷ δὲ Φωχαϊχὸν ψῦγμά τι διακινῶν ὡς αἰωρῶν᾽ ἡδὺς 

γν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀποσοβῶν. διό μοι δοχεῖ ἂν αὑτῷ δαίμων 

τις ἐλευϑέριος γεμεσήσας ἐφεῖναι τῷ μειρακίῳ μυΐαν, οὐκ 

ἄλλην ἢ ̓ κείνην, ἧς καὶ τὴν ̓ αϑηνᾶν φησιν “Ὅμηρος ἐνεῖναι 

τῷ Μενελάῳ τὸ ϑάρσος, οὕτως ἣν ἐρρωμένη χαὶ ἄφοβος 
τὴν ψυχήν. δηχϑέντος δὲ τοῦ μειρακίου τηλικοῦτον ἀνέ- 
χραγεὲν ἅνϑρωπος. ὑπὲρ ἐχείνου χαὶ οὕτως ἠγανάκτησεν 
ὥστε διὰ τὴν πρὸς μίαν ἔχϑραν ἁπάσας ἐχ τῆς οἰχίας 

ἤλαυνεν. ὅϑεν χαὶ φανερὸς ἐγένετο μυχῷ Ὑντθὰ τεταχὼς 

ἑαυτόν.““. 

ΤΊ. ᾿Αλλ᾽ οὐ «εύκων τοιοῦτος ἢν ὃ χχονρεδδὲ τύραν- 

γος, ὃς ἐπεὶ συχνοὺς τῶν φίλων ἤσϑετο σὲδυλλριἐϑοῦς- ὑπὸ 

τῶν τινος περὶ αὑτὸν χολάχων, συνιδὼν τὸν ἄνϑρωπον 
᾿ - ῃ ΄ 2» 5" 

ἃ διαβάλλοντά τινα των λοιπῶν φίλων, ,Απέχτεινα ἂν, εἰπε, 

σὲ νὴ τοὺς ϑεοὺς, εἰ μὴ πονηρῶν ἀνδρῶν ἡ τυραννὶς 

257 ἃ. χατέψηχε Ο΄ οἱ ορϊέοπιο᾽ ἨΟΘΒΟΠ 611, κατέψυχε ῬΥ͂].. 
207 "Ὁ. ψῦγμα Τ,. ψῆγμα ΑΒΟΡΥ, αἰωρῶν) αἰδρᾶν Ῥ. αἰώραν 

ὈΔΒΔΌΒΟπαΒ. ἐφεῖναι ΒΟ. Γιοροθδέυν ἐν γῇ μυϊαν»] μᾶλλον Ῥ. 
᾿ἢ κείνην Ο, ἢ κείνην ῬΎΤΌ. ᾿ 

257 ο. ἧς Οαβαυθόπαβ. ὡς ΡΥ͂ΤΩ. Ὅμηρος] ΠΙδΔά. 9. 570. 
ἄνθρωπος) ϑονθεθαΐαν ἄνθρωπος. -᾿ ἑαυτόν ΒΌ: αὑτόν Υ͂. 

αὐτόν ῬΙ,, ὃς δαά. ΟΙ,. οι. ΑΡΥ. - τῶν τινὸς “περὴ ἴμεΡ 6θἃ- 

ἰὰῦ τῶν περὶ, τινος τῶν περὶ ΒΟ δῖσῃ., "αὐτὸν ΔΘ, ἑαυτὸν Ρ. 

ἑαυτῶν ΨΠ,. συνιδὼν τὸν ΑΒΡ. Αεγὰᾶΐέ τὸν, "ἐξ ἡ 

207 ἃ. νὴ τοὺς ϑεὸὺς οπι. Ῥ, Ὁ 

ΕΈΒΣ 
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ἐδεῖτο. ᾿Αντιφάνης ἀνέ “κωμῳδιοποιὸς ἐν Σ:τρατιώτῃ τὰ 
ὅμοια λέγει περὶ τῆς τῶν ἐν Κύπρῳ βασιλέων. τρυφῆς. 
ποιεῖ δέ τινὰ ἀναπυνϑανόμενον στρατιώτου τάδε 

ἣ "Εν Κύπρῳ φὴς» εἰπέ μοι, διήγετε 
πολὺν χρόνον; Β. τὸν πάνϑ'᾽ ἕως ἣν ὁ πόλε ἑμος. 

4. ἐν τίνι τόπῳ μάλιστα; λέγε γάρ. Β. ἐν Πάφῳ- 
οὗ πρᾶγμα τρυφερὸν διαφερόντως ἣν ἰδεῖν 

5 ἄλλως, τ᾽ ἄπιστον. «4. ποῖον; 8. ἐρριπίζετο 
ὑπὸ τῶν περιστερῶν, ὑπ᾿ ἄλλου δ᾽ οὐδενὸς, 
δειπνῶν ὃ βασιλεύς. «4. πῶς; ἐάσας τἄλλα γὰρ 
ἐρήσομαί σε τοῦτο, πῶς; Β. ἠλείφετο 

ἐχ τῆς “Συρίας ἥκοντι τοιούτῳ μύρῳ 
10 καρποῦ σύχν᾽ οἷόν φασι τὰς περιστερὰς 

τρώγειν. διὰ τὴν ὀσμὴν 'δὲ τούτου πετόμεναι 
παρῆσαν, οἷαί τ΄ ἧσαν ἐπιχαϑιζάγειν 

ἐπὲ τὴν κεφαλήν" παῖδες δὲ παραχαϑήμενοι 

ἐσόβουν. ἐπαίρουσαι δὲ μιχρὸν, οὐ πολὺ 
15 τοῦ μήτ᾽ ἐχεῖσε μήτε δεῦρο παντελῶς, 

οὕτως ἀνερρίπιζον, ὥστε σύμμετρον 
αὐτῷ τὸ πνεῦμα, μὴ περίσκληρον, ποιεῖν. 

ΤΩΝ Ὑ ἴῃ οὖν ἂν ὃ τοῦ προειρημένου μειρεικίου κόλαξ 

μαλακοχόλαξ, ὡς φησιν ὃ Κλέαρχος. πρὸς γὰρ τῷ τοιούτῳ 

χολαχξύειν καὶ τὸ σχῆμα τῶν χολαχευομένων ἐπαχολου- 
ϑοῦν ἀποπλάττεται, παραγχωνίζων χἀὶ σπαργανῶν ἑαυτὸν 
τοῖς τριβωναρίοις ὅϑεν αὐτὸν οἱ μὲν παραγχωγνιστὴν ς οἱ 
δὲ σχηματοϑήκην καλοῦσι. χατ᾽ ἀλήϑειαν γὰρ ὁ χόλαξ 
ἔοικεν εἶναι τῷ Πρωτεῖ ὃ. αὐτός. γίγνεται γοῦν παντοδαπὸς 
οὐ μόνον χατὰ τὴν μορφὴν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τοὺς λόγους" 

κωμῳδιοποιὸς Ψ1,. κωμῳδοποιὸς ΒΡ. Υ. 1. ἐν χκύπρῳ ΑΒΟΡ. ἐν 
δὴ χύπρῳ Ψ!,. Ἐογίαββε ἐν τῇ Κύπρῳ 5οτθοπάσπι. διήγετο Β. 

257 6. Υ. ὅδ. ἄλλως τ Τιορεθαΐυν ἄλλως γ. ὙΦ: 7. τἄλλα Β, 
ΤΠιοροθδαΐαν τὠμὰ. Ψ. 10. σύχν᾽ οἷον Ῥοϊδοπαϑ. συχνοῦ ὃν ΑΒΟΡ, 
συχνοῦ γ᾽ ὅν Ψ1.. 

τοῦ, 288 ἃ, μαλᾳκοχόλαξ οπι. Ῥ. γὰρ τῷ τοιούτῳ] γὰρ τὸ οὕτω 6Χ 
-ΘΡ᾽έσταα ΗΟ ΒΟ 6111 τοϑεϊξα ρας σαβαῦθομπιι5. γὰρ τῷ οὕτω Ὁ: ὧὐ Οὰ- 

ΒΔ ΘΟΠΙΒ. τὸ ΟΔΙΆΠΙΙ ΙΔΡ 511 50 Ρ51556 υἱάθδέιτ. σχῆμα τῶν) σχῆμα 

τῷ: τῶν. ϑομυνοΙΡΗ.. ἐπακόλουθοῦ») ἐπακολουϑῶν Ὁ εἐ ορῖέ. Ηοο- 

'50Π6111, ᾿ς τριβωναρίοις ΑΘ. πριβωγίοις ΡΥΙ,  . ὃ αὐτός. γίγνεται 

γοῦν] ὃ αὐτὸς γοῦν γίνεται Β. Ἄ 
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οὕτω ποικιλόφωνός τις ἐστίν. ᾿Ανδροκύδης δ᾽ ὁ ἰατρὸς ἔλεγε 
ν τὴν χολακείαν ἔχειν τὴν ἐπωνυμίαν ἀπὸ τοῦ προσκολλᾶς-, 
σϑαι ταῖς ὁμιλίαις. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ διὰ τὴν εὐχέρειαν, ὅτι 

πάντα ὑποδύεται, ὡς δή τις ὑποστατικὸς νωταγωγῶν τῷ 
τῆς ψυχῆς ἤϑει, καὶ οὐ βαρυνόμενος οὐδενὲ τῶν αἰσχρῶν. 

Οὐκ ἂν διαμάρτοι δέ τις τὸν. τοῦ μειραχίου τούτου 
τοῦ Κυπρίου βίον ὑγρὸν ὀνομάζων. οὗ πολλοὺς καὶ διδα- 
σχάλους φησὶν εἶναι ᾿᾿ϑήνησιν ΄ἄλεξις ἐν ἄπ υμει λέγων 
οὕτως : 

ο Πεῖραν ἐπεϑύμουν ϑατέρου βίου λαβεῖν, 
ὃν πάντες εἰώϑασιν. ὀνομάζειν ὑγρόν. 
τρεῖς ἐν Κεραμεικῷ περιπατήσας ἡμέρας 

διδασκάλους ἐξεῦρον οὗ λέγω βίου 
ἴσως τριάκοντ᾽ ἀφ᾽ ἑνὸς ἐργαστηρίου. 

καὶ Κρώβυλος ἐν ᾿ΔἽπολιπούσῃ 
Πάλιν ἡ τοῦ βίου 

ὑγρότης μὲ τοῦ σοῦ τέϑαφε. τὴν ἀσωτίαν 
ὑγρότητα γὰρ νῦν προσαγορεύουσιν τινές. 

78. “Αντι(ῥάνης δ᾽ ἐν ̓ “ημνίαις τέχνην τινὰ ὑποτίϑεται 

ἃ τὴν κολαχείαν εἶναι ἐν οἷς λέγει 
Εἶτ᾽ ἔστιν ἢ γένοιτ᾽ ἂν ἡδίων τέχνη 
ἢ πρόσοδος ἄλλη τοῦ χολακεύειν εὐφυῶς; 
ὃ ζωγράφος πονεῖ τι καὶ πιχραίγεται, 
ὃ γεωργὸς ἐν ὅσοις ἐστὶ κινδύνοις πάλιν" 

5 πρόσεστι πᾶσιν ἐπιμέλεια χαὺ πόνος" 

ἡμῖν δὲ μὲ ἑτὰ γέλωτος δ βίος χαὶ τρυφῆς. 

οὗ γὰρ τὸ μέγιστον ἔργον ἐστὶ παιδιὰ, 
6 ἁδρὸν γελάσαι, σκῶψαί τιν᾽, ἐκπιεῖν πολὺν, 

ποικιλόφωνος ΑΌ. ποιχιλόφρων ῬΥ͂Τ,, τις ὉΤη., Ὁ. 

258 ». χολακείαν --- βιωρυνόμενος ἘΟΑΘΝΗΝΙ Ρ. 952, 0. 

ὑποδύεται] ὑποδύεσθαι Ῥ. 

258 6. ΟΓΟΡΥ Ὑουϑ5. οπι. Ὁ. με τοῦ σοῦ τ. ΑΒ. μὲ τὸ τοῦ 

σοῦ ὙΠ.. τέϑαφε Ὁαδαυθοπιβ. τέϑαιφε ὈΡΘΥΤ.. τε΄. . φὲ Ὡ]6Πι- 

Ὀνᾶπαρ (αβαιθοηΐ. τέϑ' φε Β. τέϑρεφε οὐᾶοχ ΗμΡ] ἀϊπιι8. ᾿ 1.6656- 

Βαΐὰγ τέχνην τινὰ εἶναν, εἶναι ῬοΒέ χκολαχείᾶν ἐγαπβροϑιῖ δασίονῖθαβ ΑὉ. 

258 ἃ. Ροκέ᾿ λέγει ΡΥ͂Ε ἀνάγγθρᾳ γοῦνα ἐν ταῖς «Τήμνίαις, ἀπδ 

ἀεονῖε Βομν οἶθη, δὲ ὁπι. Β. ἐν 8... Σν Θκρεῖυα ἀν «ῊΝ 

Ρ. 613. Υ. 7. οὗ] οὗ Ρ. ἐστὶ] ἐστὶν Β.. Ὁ ἣ 
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- οὐχ ἡδύ; ἐμοὶ μὲν μετὰ τὸ πλουτεῖν δεύτερον. 
χεχαραχτήρικε δὲ ὡς ἔνε μάλιστα ἐπιμελῶς τὸν κόλακα 
Μένανδρος ἐν τῷ ὁμωνύμῳ δράματι, ὡς καὶ τὸν παράσι- 
τὸν Δίφιλος ἐν ἸΤελεσίᾳ. Ἄλέξις δ᾽ ἐν Καταψευδομένῳ 

λέγοντά τινα χόλαχα τοιαῦτα παρεισάγων φησὶν 
Ευδαίμων ἐγὼ, μὰ τὸν Δία 

Γ τὸν ᾿Ολύμπιον χαὶ τὴν ᾿4ϑηνᾶν, οὐχ ὅτι 
ἐν τοῖς γάμοισιν, ἄνδρες, εὐωχήσομαι, 
ἀλλ᾽ ὅτι διαρραγήσομ᾽,. ἂν ϑεὸς ϑέλῃ. 

τούτου δέ μοι γένοιτο τοῦ ϑανάτου τυχεῖν. 
δοχεῖ δέ μοι οὗτος ἐν ἄνδρες φίλοι,. » ὃ χαλὸς γάστρις οὐκ 

ἂν ὠκνηχέγναι εἰπεῖν καὶ τὰ ἐξ ᾿Ομφάλης Ἴωνος τοῦ τρα- 

γῳδιοποιοῦ 

᾿Ἐνιαυσίαν γὰρ δεῖ μὲ τὴν δρτὴν ἄγειν. 
[οἷον χαϑημερινήν.} 

74. Ἱππίας δ᾽ ὃ ̓ Ερυϑραῖος ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν περὺ 
τῆς πατρίδος ἱστοριῶν διηγούμενος ὡς ἡ Κνωποῦ βασιλεία 
ὑπὸ τῶν ἐχείνου κολάκων κατελύϑη, φησὶ χαὶ ταῦτα 

᾽9.»Κνωπῷ μαντευομένῳ περὶ σωτηρίας ὃ ϑεὸς ἔχρησε ϑύειν 
“Ἑρμῇ δολίῳ. καὶ μετὰ ταῦϑ'᾽ ὁρμήσαντος αὐτοῦ εἰς 4ελ- 
φοὺς οἱ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ καταλῦσαι βουλόμενοι, ἵν᾽ 
ὀλιγαρχίαν καταστήσωνται" σαν δ᾽ οὗτοι ᾿Ορτύγης χαὶ 
ρος "αὶ ΓἜχαρος, οἵ ἐκαλοῦντο διὰ τὸ περὶ τὰς ϑερα- 
πείας εἶναι. τῶν ἐπιφανῶν πρόσχυνες χαὶ κόλακες. συμ- 

πλέοντες οὖν τῷ Κνωπῷ, ὡς Ἴδη πόρρω τῆς γῆς ἦσαν, 

δήσαντες τὸν Κνωπὸν ἔρριψαν εἰς τὸ πέλαγος ν χαὺ κατ- 
αχϑέντες εἰς Χίον χαὺ δύναμιν. παρὰ τῶν ἐκεῖ τυράννων 

» λαβόντες “Δμφίχλου καὶ Πολυτέκνου νυχτὸς κατέπλευσαν 

208 6.0.9. ἡδύ ΡΙ,, ἡδύ γ᾽ Υ. 
208 ἢ Ψ. 8. εὐωχήσομαν ΑΒΟΡ, εὐωχήσωμαν Ψ1,. τραγῳδιο-- 

ποιοῦ) τραγῳδοποιοῦ ΒΡ, ἐνιαυσίαν ΒΟ. ἐναυσίαν ῬΥΨΤ,. ὁρτὴν} 
δου θαΐαν ἑορτὴν. ἄγειν ῬοΙδοηι5. ᾿μΘ ΘΟ δέξαι λέγειν, οἷον 

καϑημερινήν Δ Πρ ταυῖο δαβογιρία Κνωποῦ ἴ,. κνώπου ΒΥ. 
209 ἃ. μετὰ ταῦτ᾽ Β. μετὰ ταῦτα Ὑ1.. ὀλιγαρχίαν καταστή-- 

σωνται] ὀλιγαρχία γένηται Ὁ. ὀρτύγης ΟΥ̓́Τ. ὀρύττης ΑΒΡ, 
περὸ τὰς ϑεραπείας  περὺ τοὺς ϑεράποντας Ὁ. πρόσκυνες ΑΘ. 
πρόσχυνοι δρίϊζοπια ΠΌΘΒΟ 6111. πρόσηνες ῬΥ͂Τ,. πρόλυνες δοπποίάθτιι 
ἴῃ Ἰοχῖοο. οὖν] γοῦν Β, ᾿Αμφίκλου] ἀμφιέλου Β. 

ΑΥ̓ΒΕΝΑΕΙ 5. ἴ. 90 
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εἰς τὰς ᾿Ερυϑράς. κατὰ τὸ αὐτὸ. καὶ τὸ τοῦ Κνωποῦ σῶμα 
«ἐξεβράσϑῃ. ταῖς. ̓ Ερυϑραῖς χατὰ τὴν ἀχτὴν, ἢ νῦν «Δεόπο- 

δον. καλεῖται. τῆς δὲ γυναιχὸς τοῦ Κνωποῦ Κλεονίκης. περὶ 

τὴν. τοῦ σώματος χηδείαν γινομένης , ἣν. δ᾽ ἑορτὴ "καὶ 
πανήγυρις ἀγομένη “Αρτέμιδι στροφαίᾳ, ἐξαίφνης ἀκούεται 
σάλπιγγος βοή" καὶ καταληφϑέντος τοῦ ἄστεος ὑπὸ τῶν 
περὶ τὸν Ὀρτύγην, πολλοὶ μὲν ἀναιροῦνται. τῶν τοῦ Κνω-. 
ποῦ φίλων, καὶ ἡ Κλεονίχῃ δ» ον ΡΑΛΑΙ εἰς Κολο- 

ὥγα." ἢ 

ὦ 756...) 08 δὲ περὶ τὸν Ὀρτύγην τύραννοι ἔχοντες τὴν 
ἐκ, Χίου δύναμιν τοὺς. ἐνισταμένους αὐτῶν τοῖς πράγμασι 
διέρϑειρον, καὺ τοὺς. Ψόμους καταλύσαντες αὐτοὶ διεῖπον 
τὰ χατὰ τὴν πόλιν, ἐντὸς τείχους οὐδένα δεχόμενοι. τῶν 
δημοτῶν. ἔξω δὲ πρὸ. τῶν πυλῶν δικαστήριον κατασχευά- 
σαντες τὰς χρίσεις ἐποιοῦντο, ἁλουργὰ μὲν ἀμπεχόμενοι 
περιβόλαια καὶ χιτῶνας ἐνδεδυκότες περιπορφύρους. ὑπεδέ- 
δεντο δὲ χαὺ πολυσχιδῆ σανδάλια τοῦ ϑέρους, τοῦ δὲ χει- 

ἂ μῶνγος ἐν γυναικείοις ὑποδήμασι. διετέλουν περιπατοῦντες, 

κόμας τὲ ἔτρεφον χαὶ πλοχαμῖδας ἔχειν ἤσχουν,. ιδιειλημι- 

μένου τὰς κεφαλὰς διαδήμασι μηλένοις «χαὶ πορφυροῖς. εἶχον 
δὲ καὶ κόσμον ὁλόχρυσον ὁμοίως ταῖς γυναιξίν. ἡναάγκαζόν 
τε τῶν πολιτῶν τοὺς μὲν διφροφορεῖν,. τοὺς δὲ ῥαβδουχεῖν, 

τοὺς δὲ τὰς ὁδοὺς ἀνακαϑιαίρειν. χαὶ τῶν μὲν τοὺς. υἱεῖς 
εἰς τὰς χοινὰς συνουσίας μετεπέμποντο, τοῖς δὲ τὰς ἰδίας 
γυναῖκας χαὺ τὰς ϑυγατέρας ἄγειν παρήγγελλον". τοὺς ὃ᾽ 
ἀπειϑοῦντας ταῖς ἐσχάταις τιμωρίαις περιέβαλλον. εἰ δέ 

ε τις τῶν ἐκ τῆς ἑταιρίας αὐτῶν ἀποϑάνοι, συνάγοντες τοὺς 
πολίτας μετὰ γυναικῶν χαὶ τέχνων ἠνάγκαζον ϑρηνεῖν τοὺς 

259 Ρ. ᾿Ἐρυϑράς] ἐρυϑύρας Β. αὐτὸ] εἰὐὐτὸ δὲ Βοινν οΙ 5ἢ,, 
γινομένης} ἀσχολουμένης Ο. στροφαίᾳ ϑραπποπιῖαβ δα ΑΥ βίοι, 
ῬΙαΐί, ν. 1154. σεροφέᾳ τς γενῇ ἨΘ ΒΟ 6111. στοφέᾳ ΟΕΨΕΝ 
ὑπὸ τῶν περὶ] ὑπὸ τοῦ περὶ Β. 

259 ὁ. τύραννον ΑΒΟ. τύραννον ΡΥ, δημοτῶν] πολιτῶν Ὁ. 

29 ἃ. ἐμλρπεϑω δριίοπιθ προ πευομένη ἴῃ Ο ρογϑρίοιιθ κοιράς, 
παρήγγελλον παρήγγελον ΒΡ,. περιέβαλλον] περιέβαλον Β. 

ἑταιρίας] ἑταιρείας Ὡ. ᾿ μὴ 

209 6. συνάγοντες], συναγαγόντες Ὁ, 



ς 503 

ἀλβοωνόως χαὶ στερνοτυπεῖσϑαι μετὰ βίας χαὶ βοᾶν ὁ ὀξὺ 

χαὶ μέγα ταῖς φωναῖς, ἐφὲ ἑστηκότος μαστιγοφόρου τοῦ 
ταῦτα ποιεῖν ἀναγχάζοντος, ἕως ππότης ὁ Κνωποῦ ἀδελ- 

φὸς μετὰ δυνάμεως ἐπελϑὼν ταῖς. Ἑρυϑραῖς ἑορτῆς οὔσης 

τῶν ᾿Ερυϑραίων προσβοηϑούντων ἐπηλϑε τοῖς τυράγγοις 
καὶ πολλοὺς αἰχισάμενος τῶν περὸ αὐτοὺς Ορτύγην μὲν 

Γ φεύγοντα συνεκέντησε καὶ τοὺς μετὰ τούτου, τὰς δὲ γυ- 
γαῖχας αὐτῶν χαὶ τὰ τέκνα δεινῶς αἰχισάμενος τὴν πα- 
τρίδα ἠλευϑέρωσεν.“ 

70. Ἔκ τούτων οὖν ἁπάντων ἔστι συνιδεῖν, ἄνδρες 
φίλοι; ὅσων κακῶν, αἰτία γίνεται κολακεία τῷ βίῳ. καὶ 
Θεόπομπος γὰρ ἐν τῇ ἐννεακαιδεχάτῃ τῶν ἐριλωγαμῶ ν 
φησιν 4γαϑοκλέα δοῦλον γενόμενον καὶ τῶν ἐκ Θετταλίας 

50 πενεστῶν Φίλιππος, μέγα παρ᾽ αὐτῷ δυνάμενον διὰ τὴν 
χολαχείαν, χαὶ ὅτι ἐν τοῖς συμποσίοις συνὼν αὐτῷ ὠρ- 

χεῖτο χαὶ γέλωτα παρεσκείαξεν »γ ἀπέστειλε διαφϑὲ ἐροῦντα 
Περραιβοὺς καὶ τῶν ἐκεῖ πραγμάτων ἐπιμελησόμενον. τοι- 
οὕτους δ᾽ εἶχεν ἀεὶ περὶ αὑτὸν ἀνθρώπους ὁ β]ακεδὼν, 
οἷς διὰ φιλοποσίαν καὶ βωμολοχίαν πλείω χρόνον ὡς τὰ 
πολλὰ συνδιέτριβε: καὶ συνήδρευε περὺ τῶν μι) ἐγίστων βου- 
λευόμενος. ἱστορεῖ δὲ περὶ αὐτοῦ καὶ τάδε Ἡγήσανδρος͵ 

ὃ Δελφὸς, ὡς τοῖς ᾿ϑήνησιν εἰς τὸ Διομέων. “Ἡράχλειον 

Ῥ ἀϑροιζομένοις τοῖς τὰ γέλοια λέγουσιν ἀπέστελλεν ἱχανὸν 
χερμάτιον καὶ ̓ προσέτασσέ τισιν ἀναγράφοντας τὰ λεγό- 

μενα ὑπ᾽ αὐτῶν ἀποστέλλειν πρὸς αὐτόν. Θεόπομπος δ᾽ 

ἐν ἕχτῃ χαὶ εἰχοστῇ ἱστοριῶν » 71} οὺς Θεσσαλοὺς (φησὶν) 

ἡθωθ ὁ Φίλιππος ἀκολάστους ὄντας Χαὶ πέρὲ τὸν βίον 

ἀσελγεῖς, συνουσίας αὐτῶν κατεσχεύαζε καὶ πάντα τρόπον 

209 ἢ. τῇ ἐννεακαιδεχάτῃ} τῇ 9' δριζοπι ἨΘΟβοοΙ. Ὁμοῦ ( 
Πανοὶ ἐν τῇ ϑ'΄', τὰ δος τὴ υϑ'' σογγιρίπηι; παρὰ ἐπι {ϊϊο οοάϊςο Ἰοία ειὺ- 
βογῖρίηι πμηφμαηι αἰΐαβ πθς εὐ βου δὶ πο αἰ Ἰαΐιις μογιὶ οἷοί.“ ΟΙνν οἰ σας 

200 ἃ. αὑτὸν] αὐτὸν ΡΥ. ἭἘβουλευόμενος ΡΊ,. βουλόμενος Ψ, 
ὡς τοῖς ᾿Αϑήνησιν οτι. Ρ. διομέων Ὁ, διόμεων ὈΥΤ,. Τὰ 

τη οῖη Ὁ ροϑέ, ἀοθην αν, διόμεια δῆμος τῆς αἰγηίδος φυλῆς ἀπὸ διό-: 

μου «τοῦ ἡρακλέους. ἀριστοφάνης, ἐφρόντισα ὅπόϑ'᾽ ἡράκλεια τὰν διομείοις 

γίνεται. τὸ δὲ ἡράκλειον ἱερὸν ἡρακλέους. “αὶ διομειαλαζόνος λέγει ἀπὸ 

διομείων τοῦ δήμου. Θὰ ὁχ ϑιυϊία δυιία βιιηΐ, 
200 νυ. ἀπέστελλεν ΑΟ. ἀπέοτελεν Β, ἀπέστειλεν ῬΥῚ,. πᾶτε-- 

σχεύαζε] κατεσκεύασε Ῥ. 

θ.Ὁ 



564. -: 

ἀρέσκχε εν αὐτοῖς ἐπειρᾶτο" χαὶ γὰρ ὀρχούμενος. καὶ χωμά- 
ζων καὶ πᾶσαν ἀκολασίαν ὑπομένων. ἦν δὲ καὶ φύσει βω- 
μολόχος καὶ καϑ' ἑχάστην ἡμέραν μεϑυσκόμενος χαὶ χαί- 

ο ρῶν τῶν ἐπιτηδευμάτων τοῖς πρὸς ταῦτα συντείνουσι καὶ 
τῶν ἀνθρώπων τοῖς εὐφυέσι καλουμένοις, χαὶ τοῖς τὰ γέ- 

λοιᾷ λέγουσι χαὺ ποιοῦσι, πλείους τὲ τῶν Θετταλῶν τῶν 
αὐτῷ πλησιασάντων ἢ ρει μᾶλλον ἕν ταῖς συνουσίαις ἢ ταῖς ᾿ 

δωρεαῖς." τὰ παραπλήσια, ἐποίει χαὶ ὃ “Σικελιώτης Διονύ-- 
σιοβ᾽ ὡς Εὔβουλος ὁ 0 χωμῳδιοποιὸς παρίσρηδὲν ἐν τῷ τοῦ 
τυράννου ὁμωνύμῳ δράματι, ἴ 

᾿,4λλ᾽ ἔστι τοῖς σεμνοῖς μὲν αὐϑαδέστερος 
ἃ καὶ τοῖς κόλαξι πᾶσι τοῖς σχώπτουσί τε 

ἑαυτὸν εὐόργητος" ἡγεῖται δὲ δὴ 
τούτους μόνους ἐλευϑέρους , χἂν δοῦλος ἢ: 

77. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τοὺς ἀποβάλλοντας τὰς οὐσίας εἰς 

όϑννι καὶ κύβους καὶ τὴν τοιαύτην ἀκολασίαν οὐ μόνον 
ὃ Διονύσιος ἀνελάμβανεν, ἀλλὰ καὶ ὃ Φίλιππος. ἱστορεῖ 
δὲ περὶ ἑκατέρου Θεύπομπος ἐν μὲν τῇ ἐνάτῃ καὶ τεσσα- 
ραχοστῇ γράφων. οὕτως .. Φίλιππος τοὺς μὲν κοσμίους τὰ 
ἤϑη καὶ τοὺς τῶν ἰδίων ἐπιμελουμένους ἀπεδοχίμαζε, τοὺς 

ε δὲ πολυτελεῖς χαὺ ζῶντας ἐν κχύβοις΄ καὶ πότοις ἐπαινῶν 

ἐτίμα. τοιγαροῦν οὗ μόνον αὐτοὺς τοιαῦτ᾽ ἔχειν παρεσκεύα- 
ζεν, ἀλλὰ χαὶ τῆς ἄλλης ἀδικίας καὶ βδελυρίας ἀϑλητὰς 

᾿ 

φΦ 

200 6. καὶ τοῖς τὰ γέλοια Β, ΑΒογδξ τοῖς, πλείους τε τῶν 

ἈΟ. πλείους τῶν Β. καὶ πλείους τῶν ΡΥ... ,, χαὶ ἱμαϊχιιό δοπιηὶθ 87- 
αὐοπάαπέ εἴ ἱγαηπβροβέ ἀαη8 1)..«. ΨὙΗΠΘΟσι εἶ 5. ἤρει Ο.Τιορ οΡαΐαν 
ἡρεῖτο. κωμῳδιοποιὸς Β' οἔ δεξννοίρῃ. δαἀϊέῖο. κωμῳδοποιὸς ΡΥ Τ,. 

τοῦ τυράνγου Δ. Αθοιδέ τοῦ. σεμνοῖς μὲν ΑΒΌ, σεμνοῖς '᾿. 

σεμνοῖσιν ὙΠ. ἵ 

200 4. Ῥραδθοιμιε Ηδμνγαϊάϊηο ξοἄϊοο ἔα τοϑέϊέδ ἑαυτὸν εὐόργη- 
τος" ἡγείταν δὲ Ἀαὶ -το.“ Οαδδαθοη 5. ἑαυτὸν Οἀδαυθοπαβ. αὖ- 

τὸν ΒΡΥΙ,, εὐόργῆτος ΑΒΡ. ἀόργητος ΟΥ̓́Τ. ἡγεέται δὲ δὴ 
βίν ἡγεταί τε δὴ δομνν οί, ἡγεται δὴ ΑΟ. ἡγῶται δὲ ΡΥ, 

ἐνάτῃ) ϑουιθορθαΐαν ἐννάτη. ὙΠΘΟΡΟπΙΡῚ Ἰοοιπὶ οχ δοᾶθπὶ Π107Ὸ 

ΧΕΙΧ, οδχοϊέανιε ΡΟΙν 5 ὙΠ]. 11, 7. νο], ΗΠ. Ρ. 28. τὰ ἤϑη] 

τοῖς ἤϑεσι ῬοΟ]Σ ἱα8, καὶ τοὺς τῶν ἰδίων] καὶ τῶν ἰδίων ΤῸΝ Ρο- 
Ἰνθ15. 

200 6. ἕν χύβοις -- ἐτίμα) ἕν μέϑαις καὶ ὡς τ δά καὶ προῆγεν 

Ῥο]υθία5. πότοις 1 ποιοῖς ". τοιαῦτ᾽ ΑΒΟΡ. τοιαῦτα ΥὙ1.. 



ς ᾿5θ5 

ἐποίησε. τί γὰρ τῶν αἰσχρῶν 2) δεινῶν αὐτοῖς οὐ προσῆν 
ἢ τί τῶν καλῶν καὶ σπουδαίων οὐκ ἀπῆν; οὐχ ἂν μὲν 
ξυρούμενοι χαὶ λεαινόμενοι διετέλουν ἄνδρες ὄντες, ἱοἱ δ᾽ 
ἀλλήλοις ἐτόλμων ἐπανίστασϑαι πώγωνας ἔχουσι; καὶ περιη,- 

7οντο μὲν δύο χαὶ. τρεῖς ἑταιρουμένους, αὐτοὶ δὲ τὰς αὖ- 

᾿ τὰς ἐκείνοις χρήσεις ἑτέροις παρεῖχον. ὅϑεν δικαίως ἂν τις 
αὐτοὺς οὐχ ἑταίρους, αλλ ἑταίρας υπέλαβεν, ουδὲ στραν 

τιώτας, ἀλλὰ χαμαιτύπας προσηγόρευσεν. ἀνδροφόνοι γὰρ 

τὴν φύσιν ὄντες ἀνδρόπορνοι τὸν τρόπον ἦσαν. πρὸς δὲ 
τούτοις ἀντὶ μὲν τοῦ νήφειν τὸ μεϑύειν ἡγάπων, ἀντὺ δὲ 

τοῦ χοσμίως ζὴν ἁρπάζειν καὶ φονεύειν ἐζήτουν. χαὶ τὸ 
'μὲν ἀληϑεύειν χαὶ ταῖς ὁμολογίαις ἐμμένειν οὐχ οἰχεῖον 
αὑτῶν ἐνόμιζον, τὸ δ᾽ ἐπιορκεῖν καὶ φενακίζειν ἐν τῷ 

61 σεμνοτάτῳ ὑπελάμβανον. χαὶ τῶν μὲν ὑπαρχόντων ἠμέλουν, 
τῶν δὲ ἀπόντων ἐπεθύμουν. χαὶ ταῦτα μέρος τί τῆς Εὐ- 
ρώπης ἔχοντες; οἴομαι γὰρ τοὺς ἑταίρους οὐ πλείονας 
ν ἐἌρερνα ᾿ Ἶ ἣ ; ὐερο  ς: 
ὄντας χατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον ὑχταχοσίων οὐκ ἑλαττω 
χαρπίζεσϑαι γῆν ἢ μυρίους τῶν ᾿ Ελλήνων τοὺς τὴν. ἀρί- 
στην καὶ πλείστην χώραν κεκτημένους.“ χαὶ περὶ Διονυσίου 
δὲ τὰ παραπλήσια ἱστορεῖ ἐν τῇ πρώτῃ πρὸς ταῖς εἴχοσι 

» Διονύσιος ὁ “Ειχελίας τύραννος τοὺς ἀποβάλλοντας τὰς 

οὐσίας εἰς μέϑας χαὶ κύβους χαὶ τὴν τοιαύτην ἀχολασίαν" 
Ὀ ἠβούλετο γὰρ ἅπαντας εἶναι διερϑαρμένους χαὺ φαύλους" 

οὖς χαὶ εὐ περιεῖπε. Ἧ 

78. Καὶ Δημήτριος ὃ “Πολιορκητὴς φιλόγέλως ἣν, ὡς 

ἱστορεῖ Φύλαρχος ἐν τῇ δεχάτῃ τῶν ἱστοριῶν. ἐν δὲ τῇ 

ταῦτ᾽ ῬοΪγθΐα5. οὐ διϊάαβ 1π ἀϑλητίς. τί γὰρ] τίς γὰρ Β. 
οὐχ οὗ] ὧν οἱ ῬοΙγΡίυ5, ξυρώμενον ῬΟΙΥἾα5. λειαιγόμιενου 
ῬοΙ]γ Ια. ἑταιρευομένους ῬοΙν 05. ἑτέροις] ἑτέρας Ὁ Ἰηΐοῦ 

ὙΘΙ508. παρεῖχον͵ παρείχοντο ῬΟΙΥΙαΒ. 

200. ἄλλ᾽ ἑταίρας οτὰα. ῬοΟΪγθῖα5. Ψιᾶθ Ὀεπιθέγιαπι. ἀθ 6] οιι- 
ΤἸ0π6 5. 27. ὑπέλαβεν] ὑπελάμβανεν εἶναι ῬΟΙΥ ΙΒ. ἄνδρο-- 

φόνοι --- ἦσαν] Ὁ διιοίτια5. 46 δἱοουξίοπο 86οί, 27. ἤσαν] Πὰς 

τἰβαὰ6 ΡΟ Ἶ8. αὑτῶν ΨἼ,. αὐτῶν ὍΡ, 5 

201 ἃ. τὸν χρόνον] τὸν χρόνων Ὁ ὀχτακοσίων) ὦ Ὁ» 

201 νυ ἠβούλετο - - οἧς καὶ οπι. Ὁ δὲ ἐρίέ. ΗΟΘΒΟΝΟΙΙΙ. 

οὖς καὶ. ἄο]οέ Βογδαγτβ ἐπ Ὀϊαίτῖθο. δοαάοιιίοα (τα οοιὶ 1775.) 

Ρ. 98. Πολιορκητὴς} πολυορχητὴς Β. φύλαρχος ἘΠ» φίλαρ- 
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τεσσαρεσχαιδεκάτῃ γράφει οὕτως ,,Περιεώρα Δημήτριος τοὺς 
κολαχεύοντας αὐτὸν ἐν τοῖς συμποσίοις καὶ ἐπιχεομένους 
Δημητρίου μὲν μόνου βασιλέως, Πτολεμαίου δὲ ναυάρχου, 
“Τυσιμάχου δὲ γαζοφύλαχος ; :Σελεύχου δ᾽ ἐλειραντάρχου. 

καὶ ταῦτ᾽ αὐτῷ οὐ τὸ τυχὸν συνῆγε μῖσος." “Ἡρόδοτος δέ 
φησιν μασιν «Αἰγυπτίων βασιλέα παιγνιήμονα ἐόντα σχώ- 
πτειν τοὺς συμπότας, καὶ ὅτε δὲ ἰδιώτης, φησὶν, ἦν, φιλο- 

πότης ὑπῆρχε χαὶ φιλοσχώμμων καὶ οὐ κατεσπουδασμένος 
ἀνήρ. ΙΝικόλαος δ᾽ ἕν τῇ ἑβδόμῃ χκαὺ ἑκατοστῇ τῶν ἕστο- 
φιῶν “Σύλλαν φησὶ τὸν “Ῥωμαίων στρατηγὸν. οὕτω χαίρειν 
μίμοις καὶ γελωτοποιοῖς, φιλόγελων γενόμενον, ὡς καὶ πολλὰ 
γῆς μέτρα αὐτοῖς χαρίξζεσϑαι τῆς δημοσίας. ἐμφανίζουσι δ᾽ 
αὐτοῦ τὸ περὶ ταῦτα ἱλαρὸν αἱ ὑπ᾿ αὐτοῦ γραφεῖσαι σα- 
τυριχαὶ χωμῳδίαν τῇ πατρίῳ φωγῇ. 

79. Τιρυνϑίους, δέ φησι Θεόφραστος ἐν τῷ περὶ χω- 

μῳδίας, φιλόγελως ὄντας, ἀχρείους δὲ πρὸς τὰ σπουδαιό-- 

τέρα τῶν πραγμάτων, καταφυγεῖν ἐπὶ τὸ ἐν Δελφοῖς μαν- 
τεῖον. ἀπαλλαγῆναι βουλομένους τοῦ πάϑους, καὶ τὸν 

ϑεὸν ἀνελεῖν αὐτοῖς, ἣν ϑύοντες τῷ Ποσειδῶνι ταῦρον 
ἀγελαστὶ τοῦτον ἐμβάλωσιν εἰς τὴν ϑάλατταν, παύσεσθαι. 
οἱ δὲ δεδιότες μὴ διαμάρτωσι τοῦ λογίου τοὺς παῖδας ἐχώ- 
λυσαν παρεῖναι τῇ ϑυσίῳ. μαϑὼν οὐν εἷς καὶ συγκατα- 

χος Ύ. δεκάτη] εἰ ΒΡ. ἕχτῃ ΧΙΝ, Ρ. 614 6. ᾿ καὲὸ δημήτριος 
δὲ ὃ πολιορκητὴς φιλόγελως ἦν, ὡς ἱστορεῖ φύλαρχος. περὲ οὗ καὶ ταῦτα 
γράφει, ξώρα δημήτριος --- Ο. γράφεν οὕτως περιεώρωῳ ϑοιννοῖρη. 
γράφεν οὕτως ὥσπερ ἑώρα ῬΥΤΩ. γράφει ὥσπερ ἑώρα Β. μὲν μόνου) 
δὲ μόνου Ὦ. δὲ ναυάρχου ] ἀμοβοραίας δὲ μόνου ναυάρχου. 
ταῦτα αὐτῷ ΟΑβαυροπυβ. Το ροθαίαν ταῦτα οὕτως. Ἡρόδοτος] 1,178. 

261 ο. παιγνιήμονα͵] παιγνήμονωα ΒΟ. χαὶ ὅτε δὲ Ο. Αθογδΐὲ δὲ, 
ἑχατοστῇ] Το ρο αίτιτ εὐχοστῇ. ἑκτοστῇ πιᾶγρῸ ῬΡ, φιρᾷ ἑκατοστῇ 

ε5έ. Επ᾿ ποὺ ἴρβιπι ἰδοϊίο ροϑαϊξ Ψα] ΘΒ τὰ ΕἸΧΟΟΥΡ 5 Ρ. 498. 

Ἰάριν ἱπ θοάθπι ΠΕΠΊΘΙῸ ΘΓΙῸΣ Δαμπιΐδβιι5 ἔπϊξ ΧΙ, Ρ. 543 ἃ. 
“πὧν ἱστοριῶν] τῶν οπι. Β, οὕτω Ἷ οὕτως Β. πατρίῳ. ΑΒΟ. 
σιατρῴῳ ἘΥΤ,. ᾿ 

01 ἃ. Θεόφραστος] οΪ. Υ΄. Ρ. 197. φιλόγελως φιλογέλωτας Ο. 
ϑύοντες)] ϑύωσιν Ῥ. , ἀγελαστὲ ΟΡ δὲ ἘΠπιβίαιιι5 Ρ. 1839, 

90. ἀγελαστεὶ 1. ἐμβάλωσιν). ἐμβάλλωσιν ΒΡ, ϑάλατταν 
τι 

᾿ϑάλασσαν Β, ϑάλασσαν ἘϊδέδΈ 1118, παύσεσϑαι ἈΌ 6εἐ Εϊυϑίδα)ιτι5. 
παύεσϑαν ῬΎΤ,. εἷς ὁπι. Ρ. 
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ὃ μιχϑεὶς, ἐπείπερ. ἐβόων ἀπελαύνοντες αὐτὸν, Τί δητ᾽; 
᾿ ἔφη" δεδοίκατε μὴ τὸ σφάγιον ὑμῶν ἀνατρέψω; 7ὲ ἐλασάν- 

των δὲ ἔμαϑον ἔργῳ τὸν ϑεὸν δείξαντα ὡς ἄρα τὸ πολυ- 
χρόνιον ἦϑος ἀμήχανόν ἔστι ϑεραπευϑῆναι. “Σωσιχράτης 

δ᾽ ἐν πρώτῳ Κρητιχῶν ἴδιόν τί φησι περὶ τοὺς Φιαϊστίους 

ὑπάρχειν. δοκοῦσι γὰρ ἀσκεῖν ἐκ παιδαρίων εὐθὺς τὸ γέ- 
λοιας λέγειν" διὸ χαὶ συμβέβηχεν αὐτοὺς ἀποφϑέγγεσϑαι 
πολλάκις εὐκαίρως, διὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς συνήϑειαν. ὥστε 
πάντας τοὺς χατὰ Κρήτην τούτοις ἀνατιϑέναι τὸ 7έλοιον. 

ΠῚ 80. Τῇ δ᾽ ἀλαζονείῳ μετὸ τὴν κολακείαν χώραν δί- 
᾿ δῶσιν ᾿ἀναξανδρίδης ὁ χωμῳδιοποιὸς ̓  ἐν Φαρμαμομῆντει 

λέγων οὕτως ) 
᾿, 

“θτι εἴμ᾽ ἀλαζὼν, τοῦτ᾽ ἐπιτιμᾷς; ἀλλὰ τί; 
ψιχᾷ γὰρ αὕτη τὰς τέχνας πάσας πολὺ 
μετὰ τὴν χολακείαν. ἥδε μὲν γὰρ διαιρέρει. 

᾿ ; 
ψωμοχόλακος δὲ μνημονεύει ᾿“ριστοῳφάνης ἐν ἐΤηρυταδῃ 
οὕτως 

ἱψίϑυρός τε καλοῦ χαὶ ῬῬωμθκύλαξ, 
καὶ ὩΣαννυρίων ᾿Ιοῖ 

Φϑείρεσϑ' ἐπίτριπτου ψωμοχόλακες. 
62 Φιλήμων ᾿Ἡνανεουμένῃ » Ψωμοκόλαξ δ᾽ ἔσϑ' οὗτος.“ ᾧι- 

λιππίδης δ᾽ ἐν ᾿ΑΙνανεώσει 

Ῥωμοχολακεύων χαὺ παρεισιὼν ἀεί. 
χυρίως δ᾽ ὃ χόλαξ ἐπὶ τούτου κεῖται. χόλον γὰρ ἡ τροφὴ; 
ὅϑεν χαὺ ὃ βουχόλος χαὶ ὃ δύσχολος, ὃς ἐστι δυσάρεστος 

201 6. φαιστίους ΒΟ. φαιστείους ΡΎΤ,. εὐθὺς οἱ. 

γέλοια! γελοῖα Ῥ. Κρήτην] κράτην Β. γέλοιον} γελοῖον Ὁ. 

201 ἔ, ἀναξανδρίδης. ΑΒΟΡ δὲ οδρίίοιαο ἨΟΘΒΟΒΟΙ1, ἀλεξανδοίδης 

ψΙ,.. ὁ] δ᾽ ὃ Ρ. πωμῳδιοποιὸς 1... κωμῳδοποιὸς ΒΡ. 
Μ..1. εἰμὸ ΨΠ. εἰ μὴ Ῥ.. ἀλλὰ τί; νικᾷ Οαδβαυθομαβ. ἀλλὰ τίνυ 

{τινί τ) καὶ ΨΙ.. ὑπερτείνει ἄραϊς -Θριζομμ 65 -διιοίοι. ν. 3. οἵδε 

μὲν γὰρ διαφέρειν Ῥ. "᾿Αριστοφάνης (αβδιθοηιι5. [υἱεῖ ἀντιφίώνης. 

ψωμοχόλαξ] Τιόροραίαν χόλαξ. Οοτγθοίαπι ὁχ Ὁ, ἴῃ α00 8] 

βουϊρίαπι, ὅτυ ψωμοχόλαξ κεῖται παρ᾽ ἀντιφάνῃ. ψίϑυρός τε καλοῦ καὶ 

ψωμοχόλαξ; καὶ ἐλ ίω, ποῖ ---- ον Ῥοτϑομιι5. 1,65 6θὰἃ-- 

ἴὰ ποῖ. τῇ 
᾿ Ω ΕἸ ΄ 

202 ἃ. Φιλήμων] Ῥ. 909: "Ανανεώσει.1,. ἄνεώσει ΒΨ. ἀνεώσυ 
Ῥ, Απεϊαιεϊοἰϑέα ΒΟΚΚουὶ ρ. 110, 23. ψωμοκόλακες: Φιλιππίδης 
᾿αϊνανευούση.. ΟοτΥ. ᾿Ανανεώσε. 6 παρειουὼν} πρρρησιῶν Ῥ.".. 
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καὺ σικχὸς κοιλία τε ἡ τὴν τροφὴν. δεχομένη. ψωμοχό- ᾿ 
λαφον δ᾽ εἴρηκε Δίφιλος ἐν Θησεῖ οὕτως 

“Σὲ μὲν καλοῦσι ψωμοκχόλαφον δραπέτην. 
81. Τοσαῦτα τοῦ Δημοχρίτου εἰπόντος χαὶ πιεῖν αἱ- 

τήσαντος ἐν τῷ σαβρίᾳ βομβυλιῷ, ὁ Οὐλπιανὸς ἔφη, καὶ 
τίς ὁ σαβρίας οὗτος; χαὺ μέλλοντος ἀπεραντολογίας πολ- 
λὰς διεξιέναι παρεφάνη πλῆϑος οἰχετῶν τὰ πρὸς τὴν ἐδω- 

δὴν εἰσκομίξοντες. περὺ ὧν πάλιν ὃ Δημόκριτος χατὰ τὼ 
ἀκόλουϑον ἔφη; ᾿Δ:εί ποτὲ ἐγὼ, ἄνδρες φίλοι, τεϑαύμακα 
τὸ τῶν δούλων γένος ὡς ἐστιν ἐγκρατὲς τοσαύταις ἐγκα- ' 
λινδούμενον λιχνείαις. ταύτας γὰρ ὑπερορῶσιν. οὐ μόνον 
διὰ φόβον, ἀλλὰ καὶ κατὰ διδασχαλίαν, οὐ τὴν ἐν 4ου- 
λοδιδασκάλῳ Φερεκράτους , ἀλλὰ ἐϑισϑέντες" οὐχ ὡς 

ἀπειρημένου τοῦ τοιούτου, χαϑάπερ ἐν Κῷ τῇ νήσῳ, ὅταν 
τῇ Ἥρᾳ ϑύωσιν. φησὶ γὰρ Μακαρεὺς ἐν τῇ τρίτῃ Κωα- 
κῶν ὅτι ὁ ὁπόταν τῇ Ἥρῳ ϑύωσιν οἱ Κῶοι, οὔτε εἴσεισιν 
εἰς τὸ ἱερὸν δοῦλος οὔτε γεύεταί τινος τῶν παρεσχευασμέ- 
γων. καὶ ᾿Δντιφράνης δ᾽ ἐν 4υσπράτῳ φησὶν 

᾿Ορᾶν τε κείμενα 
ἄμητας ἡμιβρῶτας ὀρνίϑειά τε, 

ὧν οὐδὲ λειφϑέντων ϑέμις δούλῳ φαγεῖν, 

ὡς φασιν αἱ γυναῖκες. 
᾿ΕἘπικράτης δ᾽ ἐν δΔυσπράτῳ ἀγαναχτοῦντα ποιεῖ τινα τῶν 
οἰχετῶν χαὺ λέγοντα 

Τί ᾿ς 
ἔχϑιον ἢ παῖ παῖ χαλεῖσϑαι παρὰ πότον, 
καὶ ταῦτ᾽ ᾿ἀγενείῳ μειρακυλλίῳ τινὶ, 
ἢ τὴν ἀμίδα φέρειν, ὁρᾶν τε κείμενα 

ἣ, τὴν] καὶ τὴν Β, Τοσαῦτα --- ἀκόλουϑον ἔφη ὁπ]. (, ἔ 
202 ". σαβρίᾳ Ἀ. σαυρία Β. σαμβρίᾳ ῬΥΤ,. σαβοίας Ἀ. σαυ-- 

οἷας ΒΡ. σαμβοίας ὙΤἹ,. οὗτος ΡΙ,. οὕτως ἡ. .᾿Δεί --- οὗ Κῶοι] 
Ὅρα τὸ ἀεί ποτε ἄνδρες τέθαύμυα" ὅμοιον τῷ ἀεὶ παῖ λαρτίου δέδορχά 

σε: φησὶ μακαρεύς. ὅταν ἥρᾳ ϑύωσιν οἱ ἐν χῷ --- Ὁ. . ταύτας] ταύ- 
ταις Ρ. ; 

262 ο. Κωακῶν Οαβαυθόπαβ, χωϊχῶν 1» οὐ πιὰγρὸ Ῥ. χολάχων 

ΒΡ. εἴσεισι») εἴσισιν ΑΒΡ. ἡμιβρῶτας Τι. ἡμιβρώτους ΑΒΡΥ. 
ὀρνίϑεια) δρνίϑιω Β, ᾿ λειφϑέντων ἀηυδύκενν Β., ὃ 

202 ἀ. Ψ. 2. πότον) ποτὸν Ῥ. Υ. 3. ἢ ἃν Ρόγβοηο δυδννυ: 
κείμενα) κειμένους Ο,. φαΐ 856. 086. “Θοπγνο!ϊέ. ᾿πᾶπὶ ̓  ΟΠ} 5515. 61 

Ῥγαθοθάππε Απερηδηὶβ υϑυβίθιιβ, μετήνεγκε. δὲγ ἱπαιϊέ, τὰ ἐαμβεῖα 
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ἄμητας ἡμιβρῶτας ὀρνίϑειά τε, 
ἘΔ ὧν οὐδὲ λειρϑέντων ϑέμις δούλῳ φαγεῖν, 

ὥς φασιν αἱ γυναῖκες, ὃ δὲ χολῶν. ποιεῖ; 
γάστριν καλοῦσι χαὶ λάμυρον ὃς ἂν φάγῃ 
ἡμῶν τι τούτων. 

ὁ ἐχ τῆς παραϑέσεως τῶν ἰαμβείων δῆλός ἐστιν ὃ Ἐπικρά- 

τῆς τὰ τοῦ Αἰντιφάνους μετενεγχών. 
.82. Διευχίδας δ᾽ ἐν τοῖς ἹΜεγαριχοῖς ,,κ κι τὰς χα- 

λουμένας (φησὶν) “Αραιὰς, μεταξὺ δὲ τῆς Κνίδου χαὶ τῆς 
“Σύμης εἰσὶ, γενομένης διαφορᾶς τοῖς συνεξορμήσασι τῷ 
Τριόπᾳ μετὰ τὸν ἐχείνου ϑάνατον, χαὶ τῶν μὲν εἰς τὸ 
Δώτιον ἀναχωρησάντων, οἱ μὲν μετὰ Φόρβαντος μείναντες 
εἰς Ἰηλυσὸν ἦλϑον, οἱ δὲ μετὰ Περιέργου τὴν Καμε “ρίδα 
κατέσχον. τότε λέγεται ᾿καταράσασϑαι τὸν Περίεργον τῷ 

Ἢ Φόρβαντι, χαὶ διὰ τοῦτο τὰς νήσους “4ραιὰς χη ϑήναι: 

 ψαυαγήσας δ᾽ ὃ Φόρβας καὶ Παρϑενία ἡ τοῦ Φόρβαντος 
καὶ τοῦ Περιέργου ἀδελφὴ διενήξαντο εἰς ᾿Ιηλυσὸν περὶ 
τὸν καλούμενον τόπον “Σχεδίαν. καὶ αὐτοῖς πε ἐριτυχὼν 
Θαμνεὺς, ἃ ὃς ἐτύγχανε χατὰ τὴν “ χεδίαν κυνηγετῶν , γεν 
ὡς ξενίσων εἰς οἶχον καὶ τὸν οἰχέτην ἀπέστειλεν ἄπαγγε- 
λοῦντα τῇ γυναιχὶ τἀπιτήδειο παρασκευάζειν ὡς ἄγοντος 

53 αὐτοῦ ξένους. ἐλϑὼν δ᾽ εἰς οἶκον, ὡς οὐδὲν εὗρε παρε-- 
σχευασμένον, αὐτὸς ἐπιβαλὼν τὸν σῖτον ἐπὶ τὸν ἀλετῶνα χαὶ 
τἄλλα τἀχόλουθα, ἔπειτα ἀλέσας ἐξένισεν αὐτούς. χαὶ ὃ 

ταῦτα ἐξ ἀντιφύνους, ἀπὸ τοῦ δρᾶν τε χείμενα καὶ ἑξῆς. Ὁ. 4. ἡμιβρῶ- 
᾿ς πᾶς --- αἵ γυναῖκες] ἥμιβρώτους καὶ τὰ λοιπὰ ὡς προείρηται Βα ὉΨ.0:ὃ δὲ 

χολᾶν ποιεῖ ῬοΟΥΒοπιι8. ὃ δὲ χόᾶσιν, ποιεῖ Β. ὁ δὲ χοααιν (χοάαιν ΒῚ ποιεῖ ΜΝ. 

Μυβοὶ Βυϊξαππῖοὶ ἀρὰ Οαϊβέοτᾷ. δὰ Ἐπυγὶρ. ϑυρρ!ῖο. Ρ. 208. δὲ ἴπ 
Ῥουβοηΐ ΜΠΊΒ06]1απ. Ρ. 238. ὅ δὲ ᾿χοαπίη Ὑ. ὃς δὲ χοᾶ πίῃ 1, 6 
ΒΟ νυν ΙΡἢ. οἀϊεῖο, θ6. Α, ἀαθιι ἱπογθάϊθ:]6 68έ οὐπὶ 1, φοπβοπέϊγα, 
ΠἾΠΠ δηποέανίε ϑομνυνοῖρῃ. Ψν. 7. ὃς ἄν φάγῃ ἡμῶν] ἡμῶν 
ὃς ὧν φάγῃ ἀυθϊξαπέογ 50 θεέ ῬοΟυβοητι5. 
2012. ε. Ἰαμβείων] ἰαμβίων Β.᾿ Ἔκ τὰς] Ἱπαϊσάν! Ἰδουπᾶπι. περὸ 

τὰς Βομννεῖρῃ. σχγίδου Ὁ. χνίδης Β, κνίδας ΡΥΤ,. -“Ξύμης 1,. συμὴς 
ΡΥ. σάμου Ὁ. ΖΙὠτιον ϑομυνοῖρῆ. ᾿ιοροθαΐαν δωμάτιον. Ἴπηλυ- 
σὸν] Ἰηλυσσὸν Ῥ Ηῖο δὲ ἱπῖῆγα. αμειρίδα)] καμιρίδα ΒΟΡ, 
καταράσεσϑαν ΒΡ, διὰ τοῦτο ΒΡ, Τιεροθαίαν διὰ γὰρ τοῦτο. 

202 ἢ. διενήξαντο δοιννεἰρι, Τιοροθδΐαν διενήξατο. 
208 ἃ, παρασχευασμένον Β, διαμένειν Β.. ᾿μοροθδέυν διαμένειν. 
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Φόρβας οὕτως ἐπὶ τῷ ξενισμῷ ἡσϑὴ ὡς καὶ τὸν βίον τε- 
λευτῶν ἐπέσκηψε τοῖς ̓ 'φίλοις δι᾽ ἐλευϑέρων τοὺς ἐναγισμοὺς 

ἐπιτελεῖν αὐτῷ, καὶ τὸ ἔϑος διαμένει ἐν τῇ ϑυσίᾳ τοῦ 

Φόρβαντος. ἐλεύϑεροι γάρ εἰσιν οἱ διακονοῦντες, δούλῳ δὲ 
προσελϑεῖν οὐκ ἔστιν ὅσιον. ἐν 

83. ᾿Επεὶ δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶ τῶν ὑπὸ τοῦ Οὐλπιανοῦ 
» προβὲ ἐβλημένων, καὶ τὸ περὶ τοὺς οἰχέτας , φέρ᾽  δἰπωμέν 

τι χαὶ ἡμεῖς ἀναπεμπασάμένοι περὶ αὐτῶν ἐξ ὧν πάλαι 
τυγχάνομεν ἀνεγνωχότες. (φερεχράτης μὲν “μὼ ἕν μου 

φησὶν 
Οὐ γὰρ ἦν τότ᾽ οὔτε Μάνης οὔτε σηκὶς οὐδενὶ 
δοῦλος, ἀλλ᾽ αὐτὰς ἔδει μοχϑεῖν ἅπαντ᾽ ἕν οἰχίᾳ. 

εἶτα πρὸς τούτοισιν ἤλουν ὄνϑριαι τὰ σιτία, 
ὥστε τὴν κώμην ὑπηχεῖν ϑιγγανουσῶν τὰς μύλας. 

χαὺ ᾿Δναξανδρίδης ἐν “4γχίσῃ φησὶν 
ς Οὐκ ἔστι δούλων, ὠ ᾽γαϑ' ̓  οὐδαμοῦ πόλις" 

τύχη δὲ πάντα μεταφέρει τὰ σώματα. 
πολλοὶ δὲ νῦν μέν εἰσιν οὐκ ἐλεύϑεροι, 
εἰς αὔριον δὲ “Σουνιεῖς Ἶ εἶτ᾽ εἰς τρίτην 
ἀγορᾷ κέχρηνται. τὸν γὰρ οἴακα μάν 
δαίμων ἑκάστῳ. ᾿ 

“84, Ποσειδώνιος δέ φησιν ὃ ἀπὸ τῆς στοᾶς ἐν τῇ 
τῶν ἱστοριῶν ἑνδεκάτῃ ,»» Πολλούς τινὰς ἑαυτῶν οὐ δυναμέ- 

γους πρδνθεδο θεν διὼ τὸ τῆς διανοίας ἀσϑενὲς ἐπιδοῦναι 
ἑαυτοὺς εἰς τὴν τῶν συνετωτέρων ὑπηρεσίαν, ὅπως παρ᾽ 

ἃ ἐχείνων τυγχάνοντες τῆς εἰς τὰ ἀναγκαῖῳ ἐπιμελείας αὐτοὶ 

πάλιν ἀποδιδῶσιν ἐχείνοις δι᾽ αὑτῶν ἅπερ. ἂν ὠσιν ὑπηρε- 

τεῖν δυνατοί, καὶ τούτῳ τῷ τρύπῳ Μαριανδυνοὶ μὲν ᾿Εἴρα- 

Ἐπεὶ δὲ ---- καὶ ἡμεῖς οτχ. Ὁ, ἐΝ 
2683 Ρ. τὸ χαὶ] τε καὶ ΒΡ. ἀναπεμπασάμενον ΑΟ, ἀναπεμπασμέ- 

ον ΡΥΤ,. ῬΒογθογαίϑ νυ. 1. 2. δὲ {ογεῖϊ αἰϊπιϊάϊαπι οπι. Ο. 
Ψ. 1, σηκὶς Α. σήκις Β. σάχις ΡΥ, Σάκχης 1. οὐδενὶ]. οὐδ᾽ ἐν Β, 

Υ. 2. αὐτὰς] αὐτοὺς Β. ἅπαντ᾽ ἐν οἰκίᾳ Οαπέοτιι5 Νονδι, 

Τιροῖ. ΤΥ, ὅ. ἅπαντα ταὐτῇ οἰκίᾳ Ψ. ἅπαντα τὰν τὴ οἰκίᾳ ῬῚ.. 
ν΄. 3. τούτοισιν] τούτοις Ρ. ἤλουν ῬΛοΙδοπὰβ δά ΝΜίοοριϊη Ρ, 81. 
ἤλων Ο. ἥλων ΑΒ, εἴλον Ψ1.. ἧλον Ρ, , 

209 6. εἰς αὔριον] Τμο  οΡδίυχ εἰς ταὔριον. εἰς δ᾽ αὔριον Β. 

δὺς 

2098 ἀ. αὑτῶν» δουηνδθδέι αὐτῶν. μαριανδυνοὶ ῬΙΠ: ̓ μᾷρυαν- 



᾿ 
, 

β 

τὰ 571 

χλεώταις ὑπετάγησαν, διὰ τέλους ὑποσχόμενοι ϑητεύσειν 
παρέχουσιν αὐτοῖς τὰ δέοντα, προσδιαστειλάμενοι μηδενὸς 
αὐτῶν ἔσεσϑαι πρᾶσιν ἔξω, τῆς Ἡρακλεωτῶν χώρας, ἀλλ᾽ 

ἐν αὐτῇ μόνον τῇ ἰδίῳ χώρῳ. “« τάχ᾽ οὖν διὰ τοῦτο καὶ 
Εὐφορίων δ᾽ ἐποποιὸς τοὺς ἹΜαριανδυνοὺς δωροφόρους 

χέχληκεν". 

Δωροφόροι χαλεοίαϑ᾽ ὑποφρίσσοντες ἄναχτας. 

λέγει δὲ χαὶ “Καλλίστρατος ὃ ᾿“Αριστοφάνειος ὅτι τοὺς Μα- 
᾿φιανδυνοὺς ὠνόμαξ ον μὲν δωροφόρους, ἀφαιροῦντες τὸ 

πιχρὸν τῆς ἀπὸ τῶν οἰχετῶν προσηγορίας, καϑάπερ Σπαρ- 
τιᾶται μὲν ἐποίησαν ἐπὶ τῶν Εἱλώτων, Θετταλοὶ δ᾽ ἐπὶ 
τῶν πενεστῶν, Κρῆτες δ᾽ ἐπὶ τῶν κλαρωτῶν. χαλοῦσι δὲ 
οἱ Κρῆτες τοὺς μὲν κατὰ πόλιν οἰχέτας χρυσωνήτους, ἂμ-" 

ἔ φαμιώτας δὲ τοὺς κατ᾿ ἀγρὸν, ἐγχωρίους μὲν ὄντας, δου-- 
λωϑέντας δὲ χατὰ πόλεμον" διὰ τὸ χληρωϑῆναι δὲ κλα- 
ρώτας. ὁ Ἔφορος δ᾽ ἐν τρίτῃ ἱστοριῶν ., Κλαρώτας (φησὶ) 
Κρῆτες χαλοῦσι τοὺς δούλους ἀπὸ τοῦ γενομένου περὶ αὖ- 
τῶν χλήρου. τούτοις δ᾽ εἰσὶ νενομισμέναι τινὲς ἑορταὶ ἐν 
Κυδωνίῳ, ἐν αἷς οὐκ εἰσίασιν εἰς τὴν πόλιν ἐλεύϑεροι, 
ἀλλ᾽ οἱ δοῦλοι πάντων χρατοῦσι χαὶ χύριοι μαστιγοῦν 
εἶσε τοὺς ἐλευϑέρους." -ς “Σωσικράτης. δ᾽ ἐν δευτέρῳ Κρη- 

τιχῶν,,, Τὴν μὲν κοινὴν (φησὼ δουλείαν οἱ Κρῆτες καλοῦσι 

μνοίαν, τὴν δὲ ἰδίαν ἀφαμιώτας » τοὺς δὲ περιοίκους ὑπη- 
64 χοόουο. “ τὰ παραπλήσια ἱστορεῖ. χαὶ 4“ωσιάδας ἐν τε ἑτάρτῳ 

Κρητικῶν. 

δυνοὶ ΔΑ. μαρυανδηνοὺ Ὁ. μαριανδηνοὺ Ψ. ϑητεύσειν»)] ϑητεύειν Ῥ. 

αὐτοῖς τὰ] αὐτοὺς, τὰ Β. προδιαστειλάμενον Β,, Εὐφο-- 

ρέων] Ρ. 141]. ᾿μαριανδυνοὺς Ρ].,. μαρυανδυνοὺς Α. μαρυανδηνοὺς Υ΄. 

203 6. χαλεοίαϑ᾽ ϑοιννοῖρη. χαλὲ οἵαϑ'᾽ ΑΡ. καὶ οἴαϑ'᾽ Β. 
καλέονται ΨΙ,. Βτονϊέον Ο, εὐφορίων ὃ ἐποποιὸς τοὺς μαριανδηνοὺς δω-- 
ροφόρους ὑποφρίοσοντας ἄνακτας καλεῖ. ΡΙαγτα 46 Ματιαπᾶνπὶβ ὁχ μος 

Ἰοοοὺ ρμϑέμε ᾿μπιβέδιίας ᾿. 1000, δῦ. ἀπὸ οπι. δρϊίοπιθ Ηοο- 
5016}11. οἰκετῶν) εἱλώτων δρ᾿ίοπιθ ἨΘΒΟΙΘΙΙ δὲ Ὁ, ααϊ πΠ110- 
χαϊπ5 ϑθαποπέϊα ααοαιι6 μαθοπέ χαϑάπερ --- εἱλώτων. Εἱλώτων] 
Τιοπὶ ϑρί για δὲ ἴο δὲ ἱπῆγα δ] !ααοὲ ἵπ Ἰ0οΐβ ποίδέιπι ἴῃ ὙΠ. 

ἀμφαμιώτας) δ΄Άῆον οἰΐᾶπι Επιβέαιϊπα8. Ρ. 1024, 35. 1090, 50. 5864 
βου θδπάππι ἀφαμιώτας αἴ Ρά.}10 ροϑέ ἴῃ 110 τῖβ οπππίθιιβ βογρέαπι. 

209 ἴ, ὁ Ἔφορος) ὃ οπι. Β.,  ὀΣΖ᾿ἀαὐτῶν] αὐτοὺς Ρ. 



[χ] 

“.-. ᾿αχ 

85... Θετταλῶν δὲ λεγόντων πενέστας τοὺς “μὴ γόνῳ 
δούλους, διὰ πολέμου. δ᾽ ἡλωχότας, Θεόπομπος ὃ χωμικὸς 

ἀποχρησάμενος τῇ φωνῇ φησι ., Δεσπότου πενέστου ῥυσὰ 
βουλευτήρια. ΄ Φιλοχράτης δ᾽ ἐν δευτέρῳ Θετταλικῶν, εἴ 
γνήσια τὰ συγγράμματα ; χαλεῖσϑαί φησι τοὺς πενέστας 
καὶ Θετταλοιχέτας. ᾿«ἀρχέμαχος δ᾽ ἐν τῇ τρίτῃ. ὐβοιχῶν 
» Βοιωτῶν (φησὶ) τῶν τὴν “Φρναίαν κατοιχισάντων οἱ μὴ 
ἀπάραντες. εἰς τὴν Βοιωτίαν, ἀλλ᾽ ἐμφιλοχωρήσαντες πα- 
ρέδωχαν ἑαυτοὺς τοῖς Θετταλοῖς δουλεύειν χαϑ'᾿ ὁμολογίας, 
ἐφ᾽ ᾧ οὔτε ἐξάξουσιν αὐτοὺς ἐκ τῆς χώρας οὔτε ἄποχτε- 
ψοῦσιν, αὐτοὺ δὲ τὴν χώραν αὐτοῖς ἐργαζόμενοι τὰς συν- 
τάξεις ἀποδώσουσιν. οὗτοι οὖν οἱ κατὰ τὰς ὁμολογίας χα- 

΄ ᾿ [2 ς . 2 ΄ ’ 

ταμείναντες καὶ παραδοντὲς ἑαυτοὺς ἐχληϑησαν τότε μὲν 

μενέσται ̓  νῦν δὲ πενέσται. καὶ πολλοὶ τῶν χυρίων ἑαυτῶν 
εἰσιν εὐπορώτεροι. “ καὶ Εὐριπίδης δ᾽ ἐν Φρίξῳ λάτριας 
αὐτοὺς ὀνομάζει διὰ τούτων 

«“Τάτρις πενέστης ἁμὸς ἀρχαίων δόμων. 

86. Τίμαιος δ᾽ ὃ Ταυρομενίτης ἐν τῇ ἐνάτῃ τῶν ἷστο- 
ριῶν᾽ " Οὐκ ἦν (φησὶ) πάτριον τοῖς Ἵβλλησιν ὑπὸ ἀργυρω- 

γήτων τὸ παλαιὸν διακονεῖσϑαι, “γράφων οὕτως »: Καϑό- 

λου δὲ ἡτιῶντο τὸν “Ἱριστοτέλη διημαρτηκέναι τῶν 2- 

χρικῶν ἐθῶν. οὐδὲ γὰρ χεχτῆσϑαι νόμον εἶναι τοῖς .1ο- 
χροῖς, ὁμοίως δὲ οὐδὲ Φωχεῦσιν, οὔτε ϑεραπαίνας. οὔτε 

οἰχέτας, πλὴν ἐγγὺς τῶν χρόνων. ἀλλὰ πρώτῃ τῇ Φιλο- 
μήλου γυναιχὶ τοῦ καταλαβόντος Δελφοὺς δύο ϑεραπαίνας 

204 ἃ. πενέστας) πενεστὰς Ἀ,, 4υἱ οοηβέαπέον πᾶσ ργοβοᾶϊα αϊ- 

ἐαγ. πενεστὰς Πῖο οἔαπι Ο, 4υεπὶ ἐπῆγα νυ βαγοπὶ δοοαπέσμπι ἔθποῦο 
αἷὲ Νομννοῖρἢ. ᾿ς διὰ πολέμου σ. Ἰμεποθαΐαγ διὰ πόλεμον. πολέμῳ 

Ἐπ5έδεμιι5 Ρ. 1090, 51... ἀποχρησώμένος --- φησι) ἐπὶ τοῦ ἁπλῶς 
'δούλου τίϑησν Ὁ. πενέστου) πενεστοῦ Β Εὐὀῤυσὰ ΒΡ. δοΡίθερα- 
ἐὰν ῥυσσὰ. κατοιχισάντων ϑομυνοῖβι. κατοικησάντων ἰδτὶ θὲ. Ἐπι- 

βίαι Ρ. 904,39. τῷ 

204 ΡΝ. Θετταλοῖς] ϑεσσαλοῖς Β. δμολογίας] ὁμολογίαν Ὁ εἰ 
Ἐππδέδεμιι5. μὲν μενέσται Ἐ᾿ιαδίαἰ μία 5. Αθενδε μὲν. ᾿ς ξῥαυτῶν]} 

αὐτῶν Ῥ εἐ Ευδπίδίμ[υ5. » ἐν οἷν 
204 ο. ἁμὸς ΑΌ οὐ Ευπίαξμηιβ Ρ. 1090, 00. ἀμὸς ΡΥ... 

ἐνάτῃ] 9 Β. ἐννάτῃ Ῥ, - τῶν οἴη: Β. 
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1 ἀχκολουϑῆσαι. παραπλησίως δὲ καὶ Μῖνάσωνα τὸν τοῦ ᾿4ρι-᾿ 
᾿στοτέλους ἑταῖρον χιλίους οἰκέτας χτησάμενον ᾿ διαβληϑῆ- 

ψαι παρὰ τοῖς Ψωχεῦσιν, ὡς τοσούτους τῶν πολιτῶν τὴν 

ἀναγκαίαν τροφὴν ἀφῃρημένον. εἰϑίσϑαι γὰρ ἐν ταῖς οἷ- 
χίαις διακονεῖν τοὺς γεωτέρους τοῖς πρεσβυτέροις. “ 

87. Πλάτων δ᾽ ἐν ἕχτῳ Νόμων φησὶ,, Τὰ τῶν οἶχε- 
τῶν χαλεπὰ πάντη. σχεδὸν γὰρ πάντων “Ἑλλήνων ἡ “2α- 
κεδαιμονίων εἱλωτεία, πλείστην ἀπορίαν παράσχοιτ᾽ αν χα 

ἔριν, “τοῖς μὲν ὡς εὖ, τοῖς δ᾽ ὡς οὐχ εὖ γεγονυῖα ἐστίν, 
ἐλάττω δὲ ἡ Ἡρακλεωτῶν δουλεία τῆς τῶν Μαριανδυνῶν ν᾿ 
καταδουλώσεως ἔριν ἂν ἔχοι, τὸ Θετταλῶν δ᾽ αὖ πενε- 

στικὸν ξϑνος. εἰς ἃ καὺ πάντας ἀποβλέψαντας. ἡμᾶς τί 

χρὴ ποιεῖν. περὶ χτήσεως οἰχετῶν; οὐ γὰρ ὑγιὲς οὐδὲν ψυ- 
χῆς 'δούλης. οὐ δεῖ. γὰρ οὐδὲν ὑγιὲς πιστεύειν αὐτοῖς τὸν 

γοῦν κεκτημένον. ὃ δὲ σοφώτατος τῶν ποιητῶν φησιν 
ἭΜμισυ γάρ᾽ τὲ νόου ἀπαμείρεται ᾿εἰρύοπα Ζεὺς " 

Τ ἀνδρῶν ος ἂν δὴ χατὰ δούλιον ἡμαρ ἕλῃσὶ. 

χαλεπὸν οὖν τὸ χτῆμα ἔργῳ πολλάκις ἐπιδέδειωται περί τὸ 
τὰς Μεσσηνίων συχνὰς ἀποστάσεις χαὶ περὶ τὰς τῶν ἐκ ̓ 

᾿ μιᾶς φωνῆς πολλοὺς οἰχέτας χτωμένων πόλεις, ὅσα καχὰ 

συμβαίνει. καὶ ἔτι τὰ τῶν λεγομένων περιδείγων περὶ τὴν 
᾿παλί ἰᾶν παντοδαπῶν χλοπῶν ἔργα χαὶ παϑήματα. “πρὸς 

᾿ ἅ τις ἅπαντα βλέψας διαπορήσειε τί χρὴ δρᾶν περὶ ἁπάν- 

[.] 

204 ἅ. τὸν τοῦ ᾽40.] τοῦ οπι. ΒΟ. τοσούτους] τοσούτου Ὁ, 
εἰϑίσϑαν ΑὉ οὲ Οαβδυθοηυβ, εὔϑισται ῬΨΤ,. οἰκίαις ΒΟ. 

οἰχκειακαῖς ΛΑ, οἰκιαχαῖς ῬΎΓΪ,. οἰχιακαῖς χρείαις ἩδΙΒΕοΥ Π51115. 

ἂν ἕκτῳ) Ῥ. 770 ς. σχεδὸν γὰρ --- κτήσεως οἱχετῶν οπι, Ὁ. 
ἡ 1.. ἢ ΡΥ. εἱλωτείω Α, εἱλωτίαν ΒΡΥ͂. εἱλωτία 1,, ἔριν τοῖς 
1, ἐρεινίοις ΑΒΡΥ. : 

208 «6. τοῖς δ᾽ ὡς οὐχ} ὡς ὁπι, ΒΡ, ἐλάττω] ἐλάττων ΒΡ. 
ἡ οπι. ΒΡ, μαριανδυνῶν ΡΥΨΤ,, ΡΨ ΒΉΡΩΝ Ψ. μυριαδυνῶν Β. 
ἔριν ὦ ἄν Τ,. ἔριναν ΒΡΥ. ἔχον τὸ ἴ,. ἔχοιτο Β,. ἔχοιντο ῬΥ͂. 
πάντας ΑΒΡΨ. πάντα τὰ τοιαῦτα οχ ΡΙαίοπο Β4511, δὲ ἴ,. ἅπο- 
βλέψαντας] βλέψαντας Ρ]αίο,, Ἥκμισυ] Οάγν58. ρ, 322. γάρ 
τε] γὰρ τοῦ Ῥ. ἀπαμείρεται] ἀπείρηται Β.. 

204 [. ἂν δὴ κατὰ δούλιον] ἂν ἴδη χκαταδούλειον (κατὰ δούλειον ΡῚ 
ΒΡ, κτῆμα ἔργῳ] “«τῆμά" ἔργῳ γὰρ ῬΙαίο. καὶ ἔτι τὰ ---- πα- 
ϑήματα οτὰ. 6. περιδείνων Ἀ, περ δεινῶν Β. περὸ δούλων ΡΥ͂, πε- 
ριδίνων οχ Ῥ]αίομο ἴ,. ἅπαντα) ἅπαν Β. 
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268 των τῶν τοιούτων. δύο δὴ λείπεσϑον μηχαναὶ, μὴ πα- 
τριώτας ἀλλήλων εἶναι. τοὺς μέλλοντας δουλεύσειν, ἀσυμ- 

φώνους τε ὅτι, μάλιστα εἰς δύναμιν, τρέφειν δ᾽ αὐτοὺς 
ὀρϑῶς μὴ μόνον ἐκείνων. ἕνεκα πλέον δ᾽ ἑαυτῶν προτε- 
μῶντας, ὑβρίζειν τὲ ἥκιστα εἰς αὐτούς. κολάζειν δ᾽ ἐν δίχῃ 
δούλους δεῖ, καὶ μὴ νουϑετοῦντας ὡς ἐλευϑέρους ϑρύπτε- 
σϑαι ποιεῖν. τὴν δὲ οἰχέτου πρόσρησιν χρὴ σχεδὸν ἐπίτα- 
ξιν πᾶσαν. γίγνεσϑαι, μὴ προσπαίξοντας͵ μηδαμὴ μηδαμῶς 
οἰχέταις μήτ᾽ οὖν ϑηλείαις μήτε ἄρρεσιν" αἱ δὴ πρὸς δού» 

ν λους φιλοῦσι πολλοὶ σφόδρα ἀνοήτως ϑρύπτοντες χαλεπώ- 
τερον ἀπεργάξεσϑαι τὸν βίον ἐχείνοις τε ἄρχεσθαι καὺ 
ἑαυτοῖς. ἄρχειν. ΤΑ 

.. 88. Πρώτους δ᾽ ἐγὼ τῶν “Ἑλλήνων οἶδα, ἀργυρωνήτοις 

δούλοις χρησαμένους Χίους, ὡς ἱστορεῖ Θεόπομπος ἐν τῇ 

ἑβδόμῃ καὶ δεχάτῃ τῶν ἱστοριῶν" ,» Χίον 7 πρῶτοι τῶν Ελ- 

λήνων μετὰ Θετταλοὺς καὶ «Τακεδαιμονίους ἐχρήσαντο δού- 
λοις, τὴν μέντοι χτῆσιν αὐτῶν οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐχεί-: 
ψοις. «Ἰακεδαιμόνιοι μὲν γὰρ χαὶ Θετταλοὶ φανήσονται, χα- 

᾿ τασχευασάμενοι. τὴν δουλείαν. ἐκ τῶν “λλήνων τῶν οἰχούν- 

τῶν πρότερον τὴν χώραν ἣν ἐχεῖνοι νῦν ἔχουσιν, οὗ μὲν 
-Αχαιῶν, Θετταλοὶ δὲ Περραιβῶν χαὺ “Μαγνήτων. χαὺ προσῃς- 
γόρευσαν τοὺς χαταδουλωϑέντας οἱ μὲν εἵλωτας, οὗ δὲ 

πενέστας. Χῖοι δὲ βαρβάρους κέχτηνται τοὺς οἰχέτας,. χαὺ 

τιμὴν αὐτῶν καταβάλλοντες. ε ὃ μὲν οὖν Θεόπομπος ταῦϑ'᾽ 

ἱστόρησεν. ἐγὼ δὲ τοῖς Χίοις ἡγοῦμαι διὰ τοῦτο νεμεσῆσαν 
τὸ δαιμόνιον" χρόνοις γὰρ ὕστερον ἐξεπολεμήϑησαν διὰ 
δούλους. ΙΝυμφόδωρος γοῦν ὃ ΣΣυρακόσιος ἐν τῷ τῆς “σίας 
Περίπλῳ τάδ᾽ ἱστορεῖ περὶ αὐτῶν ,, Τῶν Χίων οἱ δοῦλοι 

αν᾿ 
265 ἃ. μηχαναὶ ΑΒΥ͂, μὴχ Ὁ. μόνω 'μηχανὰ 6Χ ῬΙαΐοπθ 481]. 

οἔ 1,. δουλεύσειν) ὑξον δουλεύσειν Ῥ]αίο. δουλεύσειν ΒΟΥ. 

δουλεύειν ῬΙ,. μόνον. ΔΌ, μόνων ῬΥΤ,. ἑαυτῶν] αὐτῶν Ῥ, 
πρόσρησιν Ο. πρόῤῥησιν ΡΨ]... γίγνεσϑαι, μὴ Β οὰμι ῬΙαίοπαο. 
1,65 ορθαΐαν γίγνεσθαι καὶ μὴ- ἄρρεσιν} αἵρεσιν Β, 

205 Ὁ. τῶν ἱστοριῶν οπι. Β. Αα ἸὙΠΘΟΡΟπιρΡῚ Ιοοὰπὶ βρθοίαξ 
5080]. ΤΠοοοῦί. ΧΥ͂Ὶ, 38. Ἑ 

20 ὁ. οὗ μὲν ̓ Αχαιῶν [.. οὗ μὲν οπ ΡΥ, τιμὴν αὐτῶν] τιμὴν αὖ- 

τοῖς Ο. συρακόσιος Ἀ. συρακούσιος ῬΨΤ,. “Περίπλῳ ϑοιννοῖρῃ, 

ΤΑργὶ παράπλῳ, Οοηξ, δᾶ 11. Ρ. 93 Ὁ. Πῖθυῖ ᾿πάϊοθμι ὁπ. Ο. 
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ἃ, ἀποδιδράσκουσιν αὐτοὺς καὶ εἰς τὰ ὄρη ὁρμώμενοι τὰς 

ἀγροικίας αὐτῶν καχοποιοῦσι πολλοὶ συναϑροισϑέντες, ἢ 

γὰρ γῆσός ἐστι τραχεῖα χαὺ κατάδενδρος. μικρὸν. δὲ πρὸ 

ἡμῶν οἰκέτην τινὰ μυϑολογοῦσιν. αὐτοὶ οἱ Χῖοι ἀποδράντα 

ἐν “τοῖς ὄρεσι τὰς διατριβὰς ποιεῖσίιαι; ἀνδρεῖον δέ τινῶ 

ὄντα χαὶ τὰ πολέμια ἐπιτυχῆ τῶν δραπετῶν ἀφηγεῖσθαι 

ὡς ἂν βασιλέα στρατεύματος. χαὶ πολλάχις τῶν Χίων ἐπι- 

στρατευσάντων ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ οὐδὲν ἀνύσαι δυναμένων, 

ἐπεὶ. αὐτοὺς ἑώρα μάτην ἀπολλυμένους ὁ 4ρίμαχος » τοῦτο 

6 γὰρ ἣν ὄνομα τῷ δραπέτῃ, λέγει πρὸς αὐτοὺς τάδε, Ὑμῖν, 

ὦ Χῖοί τὲ καὶ κύριοι, τὸ μὲν γινόμενον πρᾶγμα παρὰ 

 χῶν οἰχετῶν οὐδέποτε μὴ παύσηται. πῶς γὰρ, ὁπότε χατὰ 
χρησμὸν γίνεται ϑεοῦ δόντος; ἀλλ᾽ ἐὰν ἐμοὶ πείϑησϑε 

᾿ς καὶ ἐᾶτε ἡμᾶς ἡσυχίαν ἄγειν, ἐγὼ ὑμῖν ἔσομαι πολλῶν 

ἀγαϑῶν ἀρχηγός.“ 
᾿ς 89. » ΞΣπεισαμένων οὖν τῶν Χίων πρὸς αὐτὸν χαὶ 

β 

, 
᾿ 

ἀνοχὰς, ποιησαμένων χρόνον τινὰ κατασχευάζεται. μέτρα 
χαὶ σταϑμὰ χαὶ σφραγῖδῳ. τδίαν. χαὶ δείξας, τοῖς Χίοις 

Ε εἶπε διότι λήψομαι ὃ τε ἂν παρά τινος ὑμῶν λαμβάνω 

τούτοις τοῖς μέτροις καὶ σταϑμοῖς, καὶ λαβὼν τὰ ἱκανὰ 

ταύτῃ τῇ σφραγῖδι τὰ ταμιεῖα σφραγισάμενος καταλείψω. 
τοὺς δ᾽ ἀποδιδράσκοντας ὑμῶν δούλους ἀνακρίνας τὴν αἱ- 
τίαν, ἐὰν μέν μοι δοκῶσιν ἀνήκεστόν τι παϑόντες ἀποδε- 
δραχέναι » ἕξω μετ᾽ ἐμαυτοῦ, ἐὰν δὲ μηδὲν λέγωσε δίκαιον, 

θ ἀποπέμψω, πρὸς τοὺς δεσπότας. ὁρῶντες οὐν οἱ λοιποὶ οἱ- 
χέται τοὺς Χίους ἡδέως τὸ πρᾶγμα προσδεξαμένους πολλῷ 

ἕλαττον ἀπεδίδρασκον, φοβούμενοι τὴν ἐκείνου χρίσιν. 

Θ᾽ ἅ. εἰς τὸ ὄρος 'δρμώμενον τὰς ἀγροικίας καχοποιοῦσι πολλοὺ 

συναϑροισϑέντες ἘΣ αδέδίμίι5 Ρ, 1409, 53. αὐτῶν Τ,. ἑαυτῶν ΑΒΟΡ, 
νῆσός ἐστι] νῆσος αὐτοῖς ἔστι Ὁ. τινὰ ὃν μυϑολογοῦσιν ΡΥ͂],. 

ὃν ἀρ] ον (᾿ἀβδιθομι5. ἐπιτυχῆ ϑοινν οῖσι. Γ1ΌΤῚ τῇ ψυχῇ. ὁπι. (ὁ 
205 6. Ζρίμακος 1,. δριμακὸς ΡΥ. ὄνομα τῷ Ο, Β451], οἐ 1,» 

ὄνομα αὐτῷ ΒΡΨΥ͂. ὄνομα αὖ τῷ Δ. παρὰ τῶν] περὶ τῶν Ο. 
παύσηται) παύσεται ϑομννοῖρῃ. πείϑησϑε ΤιοθοοΚῖ5 δὰ ῬΏΣΥ ΟΝ. 

Ῥ. 720. Τιοροθαίασ πεισϑήσεσϑε. εἶπε ΑΒΟ, ἔφη ΡΨΠ, ὅ τὸ 
ὧν Βομυνοῖρῃ, ὅταν ΡΥ͂Τ,. ὑμῶν οπι. Ρ. 

205 Γ. ταμιεῖα ομννοΊΒῃ. ταμεῖα Ὁ οἕ οριίοιηθ ἨοΘβΟΠΟ 1, τοὶ 
μιεῖα ἈΒΏ, τίμια ΡΥΤ,, 
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χαὶ οἵ ὦ ὄντες δὲ μετ᾽ αὐτοῦ δραπέται πολὺ μᾶλλον ἐφοβοῦντο 
ἐχεῖνον ἢ τοὺς ἰδίους αὑτῶν δεσπότας. χαὶ πάντ᾽ αὐτῷ τὰ 

δέοντ᾽ ἐποίουν πειϑαρχοῦντες ὡς ἂν στρατηγῷ. ἐτιμωρεῖτό 
τὸ γὰρ τοὺς ἀτακτοῦντας χαὶ οὐδενὶ ἐπέτρεπε συλᾶν ἀγρὸν 
οὐδ᾽ ἄλλο ἀδικεῖν οὐδὲ ἕν ἄνευ τῆς αὑτοῦ γνώμης. ἐλάμβανε 
δὲ ταῖς ἑορταῖς ἐπιπορευόμενος ἐκ τῶν “ἀγρῶν οἶνον καὶ 
ἱερεῖα τὰ καλῶς ἔχοντα, ὅσα δ᾽ ἂν αὐτοῖς δοίησαν οἱ χύ- 
ριον" καὶ εἴ τινα αἴσϑοιτο ΕΑ ρυρο αὑτῷ ἢ ἐνέδρας 
χατασχευάζοντα, ἐτιμωρεῖτο. ΜᾺ 

90. Εἶτ᾽, ἐκήρυξε γὰρ ἡ πόλις χρήματα δώσειν πολλὰ ; 
τῷ αὑτὸν λαβόντι ἢ τὴν κεραλὴν κομίσαντι,. οὗτος ὃ 4ρί- 

μᾶχος πρεσβύτερος γενόμενος, καλέσας τὸν ἐρώμενον τὸν 
ἑαυτοῦ εἴς τινα τόπον λέγει αὐτῷ ὅτι, Ἔγώ σε πάντων 
ἀνϑρώπῶν. ἠγάπησα μάλιστα, καὶ σύ μοι εἶ χαὶ παῖς χαΐ 
υἱὸς καὶ τὰ ἄλλα πάντα. ἐμοὶ μὲν οὖν χρόνος ἱκανὸς. βε-. 
βίωται , σὺ δὲ νέος εἰ καὶ ἀκμὴν ἔχεις τοῦ ξῆν.᾽ τί οὖν 

ἐστίν; ἄνδρα σε δεῖ γενέσϑαι καλὸν κἀγαϑόν. ἐπεὶ γὰρ ἡ 
πόλις τῶν Χίων δίδωσι τῷ ἐμὲ ἀποχτείναντι χρήματα 
πολλὰ καὶ ἐλευϑερίαν ὑπισχνεῖται, δεῖ σὲ ἀφελόντα μου 
τὴν κεφαλὴν εἰς Χίον ἀπενεγκεῖν καὶ λαβόντα παρὰ τῆς 
πόλεως τὰ χρήματα εὐδαιμονεῖν. ἀντιλέγοντος δὲ τοῦ νεα- 
γίσχου πείϑει αὐτὸν τοῦτο ποιῆσαι. χαὺ ὃς ἀφελόμενος 

αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν λαμβάνει παρὰ τῶν Χίων τὰ ἐπικη- 
ρυχϑέντα χρήματα, χαὶ ϑάψας τὸ σῶμα τοῦ δραπέτου 
εἰς τὴν ἰδίαν ἐχώρησεν. καὶ οἱ Χῖοι πάλιν ὑπὸ τῶν οἶχε- 

τῶν ἀδικούμενοι χαὶ διαρπαζόμενοι μνησϑέντες τῆς τοῦ τε- 
τελευτηχότος ἐπιεικείας ἡρῷον ἱδρύσαντο κατὰ τὴν. χώραν 
χαὺ ἐπωνόμασαν ἥρωος ᾿εὐμενοῦς. χαὶ αὐτῷ ἔτε χαὺ νῦν 
οἱ δραπέται ἀποφέρουσιν ἀπαρχὰς πάντων ὧν ἀφέλωνται. 

-,’ροοοτΠ'ἙῇἙοπΠπἝ;ςι.΄- 

266 ἃ. καὶ οὗ ὄντες Ο, καὶ ὄντες ΡΥ͂],. ᾿ αὑτῶν αὐτῶν ΡΥΨῚ,; 
δέοντ᾽ Β. Βουιθοθαίασ δέοντα. τε γὰρ Δ6, τε οπι, ΡΠ. 

ἀτακτοῦντας} ἀπατοῦντας Β. οὐδενὶ] ϑογθοθαΐξαν οὐϑενὶ, αὗ-- 

τοῦ] αὐτοῦ ΡΥΠ.. : ' 

266 ". ὅσα δ᾽ ἄν) Ἐοτέίαβ86 ὅσα τ᾽ ἄλλ᾽. αὐτοῖς] Μία πὶ 

αὐτῷ. αὑτῷ] αὐτῷ ΡΥΨΙ,. ἑαυτῷ Ὁ. Ζρίμακος ϑομννοῖβα. ϑάϊεο, 
δριμαχὸς ΡΥΤ,, τὸν] τῶν πιᾶΓΡῸ Ρ. 

200 ο. κἀγαϑὸν] καὺ ἀγαϑὸν Β. ἀποκτείναντι] ἀποχτείνοντι Β, 

200 ἃ. πάντων ὧν] πάντων ὧν ἂν δομινοῖϑῃ, ἀφέλωνται) ἀφέ- 

ὟΝ 

υ 
Ὶ 

' 
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φὰσὶ δὲ χαὶ καϑ᾽ ὕπνους ἐπιφαινόμενον πολλοῖς τῶν Χίων 

προσημαίνειν « οἰχετῶν ἐπιβουλάς. καὶ οἷς ἂν ἐπιφανῇ , οὗτοι 

ε ϑύουσιν αὐτῷ ἐλϑόντες ἐπὶ τὸν τόπον οὗ τὸ ἡρῷόν ἔστιν 

αὐτοῦ. “ 
91. Ὁ μὲν οὖν Νυμφόδωρος ταῦτα ἱστόρησεν. ἐν πολ- 

“λοῖς δὲ ἀντιγράφοις ἐξ ὀνόματος αὐτὸν καλούμενον οὐχ 
εὗρον. οὐδένα δὲ ὑμῶν ἀγνοεῖν οἶμαι οὐδὲ ἃ ὃ καλὸς “Ηρό- 
δοτος ἱστόρησε περὶ Πανιωνίου τοῦ Χίου καὶ ὧν ἐχεῖνος 
ἔπαϑε δικαίως, ἐλευϑέρων παίδων ἐχτομὰς ποιησάμενος 
καὶ τούτους ἀποδόμενος. Νικόλαος δ᾽ ὁ περιπατητιχὸς 
"καὶ Ποσειδώνιος ὃ στωικὸς ἐν ταῖς ἑστορίαις ἑκάτερος τοὺς 

"Χίους φησὶν ἐξανδραποδισϑέντας ὑπὸ Μιϑριδάτου τοῦ 

 Καππάδοκος παραδοϑῆναι τοῖς ἰδίοις δούλοις δεδεμένους, 

ἵν᾽ εἰς τὴν Κόλχων γῆν κατοικισϑῶσιν. οὕτως αὐτοῖς ἀλη- 
ϑῶς τὸ δαιμόνιον ἐμήνισε πρώτοις χρησαμένοις ὠγητοῖς 
ἀνδραπόδοις τῶν “πολλῶν αὐτουργῶν ὄντων κατὰ τὰς δια- 

κονίας. μήποτ᾽ οὖν διὰ ταῦτα καὶ ἡ παροιμία, Χίος δεο- 

πότην ὠνήσατο, ἣ κέχρηται Εὔπολις ἐν Φίλοις. 

92. ᾿“ϑηναῖοι δὲ καὶ τῆς τῶν δούλων προνοοῦντες τύ- 
χὴς ἐνομοϑέτησαν καὶ ὑπὲρ δούλων γραφὰς ὕβρεως εἶναι. 
Ὑπερίδης γοῦν ὃ ῥήτωρ ἐν τῷ χατὰ Μαντιϑέου αἰχίας 

δ φησὶν »Ἔϑεσαν οὐ μόνον ὑπὲρ τῶν ἐλευϑέρων, ἀλλὰ χαὶ 
ἐὰν τις εἰς δούλου σῶμα ὑβρίσῃ, γραφὰς εἶναι χατὰ τοῦ 
ὑ φίσαντος. “ τὰ ὅμοια εἴρηκε καὶ “Τυχοῦργος ἐν τῷ χατὰ 
«Τυκόφρονος πρώτῳ χαὶ 4ημοσϑένης ἕν τῷ κατὰ Ἱηειδίου. 
ἸΜΠαλακὸς δ᾽ ἐν τοῖς “Σιφνίων “Ὥροις ἱστορεῖ. ὡς τὴν Ἔφε- 

σον δοῦλοι τῶν Σαμίων ᾧχισαν χίλιοι τὸν ἀριϑμὸν ὄντες, 

λονται Β. ὑφέλωνται Ὁ. ἐπιφαινύμενον») ἐπιφερόμενον Β. ἐπι- 
φανῇ ϑομννεῖρη. 1,1 γ1 ἐπεφάνη. 

206 ε. ἱστόρησεν οπι. Β. εὗρον] εὗρεν Β. οὐδὲ ἃ ὃ χκα- 
λὸς Α. οὐδὲ ὃ ὃ καλὸς ΨΙ,. οὐδὲ ὃ χαλὸς ΒΡ. «“Ἡρόδοτος)] ΝῊΗΙ, 

108. Ἡοτγοδοίῖ Ἰοσυπι οπι. Ὁ. ἀποδόμενος) ἀποδύμενος Β, 
φησὶν] φασὶν Β. 

206 ἢ. τῶν πολλῶν] τῶν πολιτῶν Ἐγίατἀει5 Ρ. 4600. πολιτῶν πολ-- 
λῶν ϑομννοῖρῃ. οὖν διὰ] οὖν καὶ διὰ Β. καὶ τῆς τῶν] καὶ 
τοῖς τῶν Β. “γπερίδης} ὑπερείδης ΒΡ. 

2607 ἃ. ὑπὲρ] περὲ Β. κατὰ Πϊειδίου] Ῥ. 529, ὠφοις 51π0 
δοσοπίαᾳ Α, ὅροις Ὑ1,. ὄροις ΡΟ Ἱπάϊοσοπι ΠΟΤῚ οηι, Ὁ. ἀκισαν 

ϑομνοΙρι. ΤΠιοροθαίαν ὥκησαν, τὸν ἀριϑμὸν] τῶν ἀριϑμὸν Β, 
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578 ς 

οἱ χαὶ τὸ πρῶτον ἀποστάντες εἰς τὸ ἄν τῇ γὴῆσῳ ὄρος 

χαχὰ πολλὰ ἐποίουν τοὺς “Ξαμίους. ἔτεν δὲ ἕκτῳ μετὰ ταῦτα 

» ἐχ μαντείας οἱ Σάμιοι ἐσπείσαντο τοῖς. οἰχέταις ἐπὺ συν-᾿ 

ϑήκαις, χαὶ ἀϑῷοι ἐξελϑόντες τῆς γήσου ἐχπλεύσαντες κα- 

τέσχον τὴν Ἔφεσον χαὶ οἱ ᾿Εχέσιοι ἐχ. τούτων ἐγένοντο. ᾿ 
99, Διαφέρειν δέ φησι Χρύσιππος δοῦλον οἰχέτου, γρά- 

φῶν ἐν δευτέρῳ περὶ. ὁμονοίας, διὰ τὸ τοὺς ἀπελευϑέρους 
μὲν δούλους ἔτι εἶναι ̓ οἰχέτας δὲ τοὺς μὴ τῆς κτήσεως 

ἀφειμένους. »Ὁ γὰρ οἰχέτης (φησὶ) δοῦλός ἔστε, χτήσει κα- 
ς τατεταγμένος. “ς χαλοῦνται δ᾽ οἱ δοῦλοι, ὡς μὲν. Κλείταρ- 

χός φησιν ἐν ταῖς Γλώσσαις, ἄζοι καὶ ϑεράποντες καὶ ἀχό- 

λουϑοι χαὶ διάκονοι καὶ ὑπηρέται, ἔκξο δ᾽ ἑπάμονες καὶ 
λάτρεις. “Ἀμερίας δὲ ἑρχίτας φησὶ καλεῖσϑαι τοὺς κατὰ τοὺς 

ἀγροὺς οἰκέτας.. Ἕρμων δὲ ἐν Κρητικαῖς. Τλώσσαις μνῴτας 
τοὺς εὐγενεῖς οἰχέτας, “Σέλευχος δ᾽ ἄζους τὰς ϑεραπαίνας 

χαὺ τοὺς ϑεράποντας, ἀποφράσην ᾿δὲ τὴν δούλην καὶ 
βολίζην, σίνδρωνα δὲ τὸν δουλέχδουλον, ἀμφίπολον δὲ 

τὴν περὶ τὴν δέσποιναν ϑεράπαιναν, πρόπολον δὲ τὴν 
ἃ προπορευομένην. “Πρόξενος “δ᾽ ἐν δευτέρῳ “ακωνικῆς, πο- 

λιτείας ἐπικαλεῖσϑαί φησι χαλκίδας παρὰ «Τακεδαιμο- 
γίοις τὰς ϑεραπαίνας. Ἴων δ᾽ ὁ Χῖος ἐν “αέρτῃ τὸν 
οἰχέτην ἐπὶ δούλου τέϑειχεν εἰπὼν ,, Οἴμοι, δόμον,". 
οἰχέτα, κλεῖσον ὑπόπτερος, μῆ τις ἔλϑῃ βροτῶν.“ 
᾿Αχαιὸς δ᾽ ἐν ᾿Ομφάλῃ περὶ τοῦ «Σατύρου λέγων φησὶν 
ΚΟ εὔδουλος, ὡς εὔοιχος ἢν. ( ἰδίως λέγων ὡς χρηστὸς 

ἐς τοὺς δούλους ἐστὲ χαὶ τοὺς οἰχέτας. ὅτι δὲ οἰχέτης 

207 Ρ. ἀϑῷοι ἀϑρόοι σ. ΕΌΝ ἐν μέν: Ὑκβηρινυο, 
ατήσει κατατ.] κατατ. κτήσεν Ὁ, 

207 ο. Νοπιῖπα βϑύψηα πἴης βυπιρβὶξ Ἐυδίαἐμίαι Ῥ. 984, 42. 
1024, 39. 1090, 580. δ᾽ ἑπάμονες Ἐεπιδέθυ μιιβῖαβ ᾿π ΒΟ θα 5 δ 
Ὑ]οκομαν, Αὐπηδᾶν, δα. Ἀπιπιοη. Ρ. 100. Ἰυϑροθαΐαγ δὲ πάλμονες- 

λάτρεις] λάτρις Ο δὲ Ἐπιδέαίία5. γλώσσαις Β. δονλΙθοθαξα 
γλώτταις. μνῴτας} Βδονιθοθδΐαν μνῶτας. μνώτας Ὁ δὲ ΤΕ ιδέεηι5 

» θς, 537. εὐγενεῖς] ἐγγενεῖς ἘΠ ΔΕ 15. ἀποφράσην] ἀπο- 

φράτην Εἰ ιβέδεμιβ Ρ. 1090, 57., ποὴ Ὁ, σίνδρωνα ΔΟ 6 Επύ- 
Βίδέ᾽π5, οἶνδρονα ΡΥ͂Ι,. 

207 4. «“ακωνικῆς] τῆς λακωνικὴς Β. τέθεικεν τέϑηκεν Β, 

Οἴμοι) ἴον μον ΒΡ, 4αϊ ἐυγέαβθο ἐώ μου γοΐαθγο. οπ. Ὁ, δόμον 
ΑΒΟΡ, δόμων Ὑ1,. ἐς τοὺς δούλους] ἐς δούλους Β, 



ς 570 

6 ἐστὶν ὁ χατὰ. τὴν. οἰκίαν διατρίβων, κἂν. ἐλεύϑερος. ἢ, 

κοινόν. 

94. Οἱ δὲ τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας ποιητοῦ περὶ τοῦ 

ἀρχάίου βίου διαλεγόμενοι, ὅτε οὐχ ἦν τότε δούλων χρεία, 
τοιάδ᾽ ἐκτίϑενται. Κρατῖνος μὲν “ἐν Πλούτοις 

Οἷς δὴ βασιλεὺς Κρόνος ἣν τὸ παλαιὸν; 

ὅτε τοῖς ἀύκοις ἡστραγάλιζον, μᾶξαι δ᾽ ἐν ταῖσι πα- 

ὶ λαίστραις 

᾿ἀἰγιναῖαι κατεβέβληντο ΡΣ βώλοις τὲ εὐ τ θύως 
Κράτης δ᾽ ἐν Θηρίοις 

"Ἔπειτα δοῦλον οὐδὲ εἶς χεκτήσετ᾽ οὐδὲ ϑυδλγν 

Β. ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτῷ δῆτ᾽ ἀνὴρ γέρων διακονήσει; 
-" 3 « - 

Γ᾿ «4. οὐ δῆϑ'᾽ " ὁδοιπονοῦντα γὰρ τὰ πάντ᾽ ἐγὼ ποιήσω. 
Β. τί δῆτα τοῦτ᾽ αὐτοῖς πλέον; «. πρόσεισιν αὐϑ'᾽ 

; ροθοῦ ἕχαστον 
5 τῶν σχευαρίων, ὅταν καλῇ τις. παρατιϑοῦ τράπεζα 

χῷ αὕτη, παρασχεύαξε σαυτήν. μάττε, Θυλαχίσχε, 
ἔγχει χύαϑε: πουσϑ'᾽ ἡ κύλιξ; διάνιζ᾽ ἰοῦσα σαυτήν. 
ἀνάβαινε μᾶζα. τὴν χύτραν χρῆν ἐξερᾶν τὰ τεῦτλα. 
ἐχϑὺ βάδιζ᾽. ἀλλ᾽ οὐδέπω ᾽πὶ ϑάτερ᾽ ὀπτός εἶμι. 

207 6. ὅτε οὐκ ἦν: δούλωνχρεία Ὁ... τοιάδ᾽ Β. Βουϊθεθδίαν τοιάδε. 
Ψ. 3... δρυπεπεῖς ΑΟΏΨ. δρυπετεῖς ῬῚ,. βώλοις] κώλοις ορὶ- 

οπια ἨοΘΒΟΒΟΙ, ποὴ Ὁ. Οτγαίρθεῖβ γ. 1, βου θοθδίαν κεχτήσεται 

Υ. 2. αὑτῷ] αὐτῷ ΡΥ], ὙΝ 

207 ΓΜ. 3.: οὐ --- παρατιϑοῦ  οὐὰ  οὑἱξοπιο. Ψν. 3. δὴ 
ον δέιν δῆτα. 1... “ ὁδοιποροῖντα. Οαἀβαιυθοπιι8. [1011 ὁδοιπόρου τὰ, 

τὰ πάντ᾽ Ἐ]ΠΙ5]6 18 ἴῃ ἘΔ ΠΡ Βονίενν ν0]. ΧΕΧ, Ρ. 88. 
1, σοθαΐιν ταῦτα πάντ᾽. Υ,.4. πλέον ϑομιυνεῖρη. πλεῖον ῬΨΤ,. 
αὖϑ᾽ ἕχαστον Ῥ. αὐθέκαστον Ὑ1,. τ Ψ, δ. τις, παρατιϑοῦ ἜΠπι8- 
᾿οία5, ΠΙΡΓῚ τὰ παρατιϑῶ. Υ. 6. αὕτη ΡΨΙ.. αὐτὴ Ὁ. σαυτὴν] 

σαυτόν ΑΡ,., 0 Ψ. 7. ἰοῦσα νίζε ἘΠπι51 615. λιανίζουσα Ἀ. λέαν 

ἕζουσα Ῥ, νίζε ΒΟ. λίαν νίζουσα ὙΠ. διώνιζε σύ γε σεαυτὴν ῬΊοΓΒοπ. 

δὰ Μοριίπ Ρ. 428, ἄυθῖὰ πίσιιπὶ οϑὲ ποὸὴ πα 1586 διάνιζ᾽ ἐοῦσα 

σαυτήν. σαυτήν ἘΠΠι516 1.5. 1210 }} σεαυτήν. Ὑν,.8. "χύτραν 
χεῖρα Β. χρὴν ἘπιβΙοἴυ5. 110 Γ1 χρή. ἐξερᾶν: πὰ ϑιομννθίρῃ, 
ἔξαιραντα Δ. ἐξάραᾳντα. ΡΥ. ἐξ ἄραι τὰ 0. ἐξάραν “τὰ Τὼ ΝΥ. υ. 
ἰχϑὺ ΡΙ.. ἰχϑῦ νι, . οὐδέπω ᾽πὶ ἘΣ βαγάέῖα5 Ρ. 461. οὐδέποτἀπὶ ῬΥ͂. 
οὐδέπω τἀπὶ Τ,. οὐδὲ τἀπὶ ἘΠΗι5]οἴιι5, 

37 .κ 



580 Ἣν 

10 οὔχουν μεταστρέψας σεαυτὸν ἁλὶ πἄσεις ἀλείφων:, 

268 ἑξῆς δὲ μετὰ ταῦτα ὃ τὸν ἐναντίον τούτῳ Ἰανορῆα ἉπᾺ 
λόγον φησὶν 

.4λλ᾽ ἀντίϑες τοι: ἐγὼ, γὰρ αὐτὰ. δ μελνν 
τὰ ϑερμὰ λουτρὰ πρῶτον ἄξω τοῖς ἐμοῖς 

ἐπὲ χιόνων ὥσπερ διὰ τοῦ παιωνίου 
ἐπὶ τῆς ϑαλάττης, ὥσϑ᾽ ἑκάστῳ ῥεύσεται. 

5 εἰς τὴν πύελον. ἐρεῖ δὲ ϑὔδωρ ἀνέχετε. 
ἔπειτ᾽ ἀλάβαστος. εὐϑέως ἥξει" μύρου ἰἥδενε ἡ 
αὐτόματος ὃ σπόγγος τὲ καὶ τὰ. σάνδαλα. 

95, Βέλτιον δὲ τούτων. Τηλεκλείδης ᾿ἀμφικχτύοσι 
1 ““έξω τοίνυν βίον ἐξ ἃ ἀρχῆς ὃν ἐγὼ ϑνητοῖσι παρεῖχον. 

ϑρήνη μὲν τὐνμρ νὰ ἁπάντων ἤν. ὥσπερ ὕδωρ χατὰ 

"Ὰ ἔτι εἰ χειρός, 

ἡ γῆ δ᾽ ἄγ τος οὗ. δύος οὐδὲ, νόσους, ἀλλ᾽ αὐτόματ᾽, 
τατον ἣν τὰ “δέοντα. 

οἴνῳ, γὰρ ὅπασ᾽ οἔρρει, χάραδρα, μᾶξαι δ᾽ ἄρτοις 

ἢ ᾿: 

: τῶ, ΤΛΥΤΝ ἐμάχοντο. 

5. περὶ τοῖς στόμασιν. ξῶν᾽ ἀνϑρύσων,, ἱχετεύουσαι χκα- 

ἐγδν ὑπὸ οτὰπίψειν , 
εἴ τι ἐς δ τὰς ; λευκοτάτας, οἱ δ᾽ ἰχϑύις οἴκαδ᾽ 

ἰόντες ΤΥ ; 
Ό ἐξοπτῶντες σφᾶς. αὐτοὺς ἂν. παρέχειντ᾽ ἐπὶ ταῖσι 

νἜ, ς κὰρ,, ἀνλβρρ τραπέξαιϊξ:" ν 
1 πὶ Ξ Ὧ: σι; 

Ψ. 10. οὔκουν] δον θαίαγ οὐκοῦν, ἄλσὶ πάσεις ἀλείφων ἘΠπι5- 
Ἰεΐα5, ἄλειπας εἰσαλείφων Α΄ (μὲς 5ἴπ6 Δοροπέϊθιι5). Β. ὠλείπας εἰσαλεί-- 
φων Ῥ, ἀλείπαζ᾽ εἰσαλείφων. 7... 1π Θρίξοπιο ἐδέ μεάδανναθῃ σεαῦ-- 
τὸν ἄλειφε, 

208 ἃ. εἶτα ἐπάγει ὅτι τὰ. -ϑερμὰ λουτρὰ βξλλαμε ῥεύσετ᾽ εἰς τὴν 
πύελον -- Ὁ, ᾿ Ψ. 1. ἀντίϑες τον Α. ἀντίϑετον ΒΡ. ἀντίϑες τόδ᾽ 
ψῃ. πάμπαλεν ΑΒΡΥΨ. τὠώμπαλιν 1. ψεϑυπι 3. δά. ΑΒΡΙ,. 

Θπ Υὐ .ὕὌΟὺὌὈὍὌὈὕ. 4. ῥεύσεται Ψ1].. ῥεύσετ᾽ ΑΒΟΡ, ΦὉΨ.ὅ. δὲ ϑὔδωρ] 
ϑογιθεθδέαγ δέ (δὲ ν) 8᾽ ὕδωρ. . ἀνέχετε)᾽ ἄνεχετεν ἃ. ἀνεχέτεν Ῥ. 

ἀναχευτεῦ Β, ἀναχαίτει δρϊζοπια ἨοΘΒομοΙ, ἀναχαίτε το] ἄναχαίτει Ὁ. 

ἀνεκχέτευ ὙΠ,. ν. 6. ἀλάβαστος ΑΒΟΡ. κλάδεννμας γ1. 

γι, 7..ὄ τε] δὲ Β. ἐξ ἀμ 

"2608 ". Ψ. 1. ὃν ἐξ ἀρχῆς δοχίιδβ Ἐτηρίτίουβ ὙΙ, 15, ν. 359. φαΐ 
απο νϑυϑαπὶ οαπὶ Αγ βέορμδηϊθ Ναπιεὶ ν, 961. οοπΐααϊ., ΥΨ. ὅ. 
στύμασιν} σώμασιν Ὁ. ᾿ ᾿ 
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ζωμοῦ δ᾽ ἔρρει παρὰ τὰς κλίνας ποταμὸς, χρέα ϑερμὰ 
χυλίνδων" ' 

ὑποτριμματίων δ᾽ ὀχεέτοὶ τούτων τοῖς βουλομένοισι 
παρῆσαν" 

10 ὥστ᾽ ἀφϑονία τὴν ἔνϑεσιν ἣν ἄρδονϑ'᾽ ἁπαλὴν χα- 

ταπίνγειν. 
λεχανίσχαισιν δ᾽ ἀνάπαιστα παρῆν ἡδυσματίοις κα- 

᾿τάπαστα. 
ὀπταὶ δὲ κίχλαι μετ᾿ ἀμητίσχων εἰς τὸν φάρυγ᾽ εἰσε- 

πέτοντο " ἵ 
τῶν δὲ πλακούντων ὠστιξζομένων περὶ τὴν γνάϑον ἣν 

ἀλαλητός. 

μίξας δὲ τόμοις καὶ χναυματίοις οἱ παῖδες ἂν ἡστρα- 

γάλιξον. 
15 οἱ δ᾽ γ τον πίονες ἦσαν τότε καὶ μέγα χρῆμα 

γιγάντων. 
96. Πρὸς τῆς ““ήμητρος, ὑμῖν, " ἑταῖροι ἐς ἐξ ταῦτα 

οὕτως ἐγίνετο, "χρεία τίς ἡμῖν ἣν οἰχετῶν; ἀλλὰ γὰρ αὖ- 
τουργοὺς εἰναι ἐϑίξοντες ἡμᾶς οἱ ἀρχαῖοι διὰ τῶν ποις 
μάτων ἐπαίδευον εὐωχοῦντες λόγοις. ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ ὥσπερ 

λαμπάδιον. χατασείσαντος τοῦ ϑαυμασιωτάτου Κρατίνου 

τὰ προχείμενα ἔπη καὶ ὅσοι μετ᾽ αὐτὸν γενόμενοι μιμησά- 

μένου ἐπεξειργάσαντο ἐχρησάμην τῇ τάξει τῶν “δραμάτων 
ὡς ἐδιδάχϑη: καὶ εἰ μὴ ἐνοχλῶ τι ὑμῖν, τῶν γὰρ χυνιχῶν 

φροντὶς οὐδὲ ἣ σμικροτάτη, ἀπομνημονεύσω χατὰ τὴν τά- 
ξιν χαὶ τὰ τοῖς ἄλλοις εἰρημένα ποιηταῖς. ὧν εἷς ἐστιν ὃ 

᾿ἀττιχώτατος Φερεκράτης » ὃς ἐν μὲν τοῖς Μιεταλλεῦσί φησίν 

268 ὁ. Ψ΄ 9. βουλομένοις ΑΒΟΡ. Ψ. 10, ἦν ἄρδονϑ᾽ ΒΟ εὲ 
δριέοπιθ Ἠοοβο οἰ. ἢ νάρδον ΡΨΆ. ἀπαλὴν} ἁπαλὸν δρ᾿ζοπιε 

λ ; 

ἨΟΘβΟΝΟΙ. ἁπὰ Ὁ, ΟΥ)νΘ 11. λεκανίσκαισιν δ᾽ Ῥογδβοπῖι5. 6 δ )ᾶ-- 
ἔα λεκανίσι (λαικανίσι Ἀ) καὶ οσἰδ΄. Τοΐαπι γοῦϑαπι ὁπ. ὧν ἀνά--: 

παισταῇ ἁλίπαστα Οαϑαιθοπι5. Ἐθτγέαββε ἀνάβραστα. Ψ. 12. 
ὀπταὶ δὲ ΡΥ͂Ι, εἐ ΤΠ. 64 Γ. ὀπταί τε ϑομινοῖρη. εἀϊο, αὐτόματαν 

δὲ ΧΙΡ. ν. 644 ἢ. φάρυγ᾽) Τάδε! φάρυγγ᾽. εἰσέποντᾳ .Β.. 

268 ἀ. Υ. 14. ἂν ἠοιτραγάλιζον ΒΟ εἴσῃ. ἂν ἐστῥάγάλιζον. ἢ 

ἰοπιθ. ἀνεστραγάλιζξον ΒΥ͂Ὶ.. ἢ χρεία] χονάς Β. ᾿ 

2608 ε, καὶ ὅσοι Ῥοιβοπιιϑ. [μοσεναίας καὶ ὡς οἱ. ἐπεξεργά- 

σαντο Β, 



582 ς 

Πλούτῳ Φ' ἐχεῖν᾽ ἦν πάντα “συμπεφυρμένα, 
ἐν πᾶσιν ἀγαϑοῖς πάντα τρόπον εἰργασμένα. 
ποταμοὶ μὲν ἀϑάρης χαὶ μέλανος ξωμοῦ. ̓ πλέῳ 

ξ διὰ τῶν στενωπῶν τονϑολυγοῦντες ἔρρεον 
δ αὐταῖσι. μυστίλαισι, χαὶ ναστῶν τρύφη, 

ὥστ᾽ εὐμαρῆ γε καὐτομάτην 'τὴν ἔνϑεσιν 
χωρεῖν λιπαρὰν κατὰ τοῦ λάρυγγος τοῖς νεχβοῖς. 
φύσκαι δὲ καὶ ζέοντες ἀλλάντων τόμοι 
παρὰ τοῖς ποταμοῖς σίζοντ᾽ ἐκέχυντ᾽ ἀντ᾽ ὑστράκων. 

10 χαὶ μὴν παρῆν τεμάχη μὲν ἐξωπτημένα ὅ 
καταχυσματίοισι παντοδαποῖσιν εὐτρεπῆ" 

2609 σχελίδες δ᾽ δλόχνημοι πλησίον τακερώταται 
ἐπὶ πινακίσχοις χαὶ δίερϑ'᾽ ἀχροχώλια 

ἥδιστον ἀτμίζοντα, καὶ χόλιχκες βοὸς, ΜΕΥ 
15 καὶ πλευρὰ δελφάκει᾽ ἐπεξανϑισμένα 

χναυρότατα παρέχειτ᾽ ἐπ᾽ ἀμύλοις χαϑήμενα. 
παρῆν δὲ χόνδρος γάλακτι καταγενιμμένος 
ἐχ χαταχύτλοις λεκάναισι καὶ πύου ΜΙΣ 

ν. 3. 4. 8. --- 18.. 22. 23. ἀξία! Ροϊαχ ΥἹΙ, 58. ἐδ τωα, 
πλέῳ] πλέον Ἰιθτὶ οἱ ῬΟ]υχ οἐ Επβίδίμιβ ν. 1095, 18. 

2608 ἢ Υ. 4. τῶν στενωπῶν] τὸν στενωπῶν Β, τονθολυγοῦν-- 
τες} 5. ϑογίρία φιαεάασηι απίΐια πιαπῖὶ πομφολυγοῦντες. “ Οαϑαυθόπαβ. 

πονφολυγοῖντες Β. τονθορυγοῦντες ῬοΟ]]υχ. Ἐπ ιδέα ἢ 15 τονϑολυγοῦντες. 

Υ. 8. μυστίλλαισν ΒΡ. Υ. 6. εὐμαρῆ τὲ ἀχνυνημ γε)" καὐ- 

τομάτην Οδβδαθοπυβ. Πἶργὶ εὐμαρῆ ἦγεν αὐτόματ᾽ Ἴα ϑρίίοπιο. 
εϑέ ὥστε τὴν ἔνϑεσιν. χωρεῦν λιπαρὰν -- κ.9, ἡμέ (ΟΧ Ρο]- 

Ἰυο6 γϑροβίξιπι. Τθυὶ σίζοντες. Ροϑὲ γοΥβαπι 11. αἀαϊέ ΡΟΙυχ 
τεύτλοισί τ΄ ἐγχέλεια συγκεκαλυμμένα. ἡ 

209 8. Υ. 12. 18, δἰέυϊε ΜΙ. ν, 96 ἃ. Ψ. 12. σχελίδ Ὁ ὁ 
δὲ. 90. δουιθοθδίαν. σχελίδες οσαπὶ ῬΟΙΙὰ66, αὶ δα ουπάοπι Ἰοοὰπ ( 

βρϑοίδηβ 11, 191. καὶ σκελίδες, ἱπηυϊέ, ὅλόκνημοι ἐν τῇ κωμῳδίῳ Ὁ 
Ψ. 1. πινακίσκοις] πινακίσκων Ῥο] αχ. Ὑ. 14. Ἐοτέ, ἀπατμίζοντα. 

χόλικες] χόλιξ ῬοΙ]]υχ. Ψ. 106. χαυνότερ᾽ ἐπέκειτ᾽ ῬΟ]]μχ. 

- καϑήμενα --- καταχύτλοις ὁ. Ῥ, Ψ. 17. παρὴν δὲ χόνδρος} 
δῖ. δὔίδπι Ῥο αχ. Ὑιαπι πιθένοαπι, 6011ἃ8 ᾿οθὲ ἐγαηβροβιέῖοπθ [ 

χόνδρος δὲ παρῆν: ἀυδθ ἔαπῖθπ πο γϑτὰ οογγθοίίο. 6ϑξέ, πᾶπὶ Ὑἱέϊιπι 
ἴῃ γάλακτι Ἰαίοί, ουϊα8. 8}1ἃ ΡΓΔΘίου υδιξαίαπι. [ΟΓπιὰ. Θχϑει 556 υἱ- 

ἀείαν. Ἐσοἀόπι πιοάο. Ἰαθοτγδΐ γαλακτοϑρέμμονα Ληξϊρ!ια τί Χ. ν. 
449 ". κατανερνιμμένος) μεμιγμένος ῬΟΙῸχ, Ὗ. 18. ἐν χα- 
ταχύτλοϊς] ἐγκαταχύταις ῬΟΙΠΙοἱ5. Φαϊέε. νϑέθτοθ, ΞΟ καὶ πύου --- ἤνπερ 

πύϑη οἱ. 6. πύου τόμον ΨΗΠΘΟΓαπΐα5, φαΐ ἰπ Ὦ πύος τομοῦ, ἢ 
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Β. οἰμε᾽ ὡς ἀπολεῖς μ᾽ ἐνταῦϑα διατρίβουσ᾽ ἔτι, 
90 παρὸν χκολυμβᾶν ὡς ἔχετ. εἰς τὸν τάρταρον. 

τος «41: τί δῆτα λέξεις ταπίλοιστ᾽ ἤνπερ πύϑῃ; 

ὀπταὶ κίχλαι δ' ἐπὶ τοῖσδ᾽ ἀνάβραστ᾽ ἠρτυμέναι 
περὶ τὸ στόμ᾽ ἐπέτοντ᾽ ἀντιβολοῦσαι. καταπιεῖν, 
ὑπὸ μυρρίναισι κανεμώναις χεχυμέναι. 

5 τὰ δὲ μὴῆλ᾽ ἐχρέματο τὰ χαλὰ τῶν χαλῶν ἰδεῖν 
ὑπὲρ χεραλῆς, ἐξ οὐδενὸς περυχότα. 
χόραι δ᾽ ἐν ἀμπεχόναις τριχάπτοις ἀρτίως 
ἡβυλλιῶσαι χαὶ τὰ ῥόδα κεκαρμέναι 
πλήρεις χύλιχας οἴνου μέλανος ἀνϑοσμίου 

80 ἤντλουν διὰ χώγης τοῖσι βουλομέγοις πιεῖν. 
χαὶ τῶνδ᾽ ἕχαστον εἰ φάχοι τις ἢ πίοι, 
διπλάσι᾽ ἐγίγνετ εὐϑὺς ἐξ ἀρχῆς πάλιν. 
τ Καν τοῖς Πέρσαις δέ φησι 

Τίς δ᾽ ἔσϑ' ἡμῖν τῶν σῶν ἀροτῶν ἢ ζυγοποιῶν ἔτι 

χρεία ̓  ' 

ἢ δρεπανουργῶν, ἡ ἢ βλρ ῥδεω ον ἢ) σπέρματος; ἢ) χα-:. 

θαχισμοῦ; 
αὐτόματοι γὰρ διὰ τῶν τριόδων ποταμοὶ λιπαροῖς 

ἐπιπάστοις 
ζωμοῦ ΩΣ χαὺ ᾿Αχιλλείοις μάζαις κοχυδοῦντὲς 

ἐπιβλὺξ 

ᾳ ποὺ δογρίσμι ἱπυθηὶέ, πυότομον Ἂς; πῦδόμοι Β. πόντομ᾽ Ί,.. πόν- 
τόμον Ρ. ἀμύλου τόμου ῬΟΙ]αχ. Υ. 19. οὔμ᾽] δι Β. ὁμ᾽ Ρ. 

269 2, ὑπεαὶ Ὑ1.. ὀπιαὶ καὶ ΑΒΡ. ἐπὶ τοῖσδ᾽ 

ἀνάβραστ᾽ ῬΟΊΙυχ. γὰρ ἀνάβραστ᾽ ὙἹ,. γὰρ εἰς ἄναβράσεις. ἄναβράοεις- 
ἄρα βραδα ψηρι Α. γὰρ εἰς ἀναβράσεις ἀνάβραστ᾽ Ῥ. γὰρ εἰς ἀναβράσεις 
ΒΒ. 1π Ο ὀπταὶ δὲ χίχλαν ἀνάβραστοι ἠρτυμέναι-. , 29. ἐκρέ- 

ματο Ῥογβοπιβ. Τα τὶ ἐπρίιαντο, Ψ. 26. οὐδενὸς] δου] δέ" 
οὐϑενὺς. Υ. 27. ἀμπεχόναις ΒΟ. ἀμπεχόναισι Ψ1.- τριχάπτοις 
ΑΒΟΡ, τριχύφοις 1. Ψ. 28. ἡβυλλιῶσαι) σιβυλλεῶσαν ΒΡ. 

209 «ο.. Ψ. 31. ἕκαστον ΕἸπι5]οἰτ5. δὰ Ατἰβίοριι. Ασμᾶγπ. ν. 339. 
ἕηῃ Αποίανϊο. Τιορορδίατν ὃ ἕχαστος. ἑχάστοτ᾽ Ἰασουδίι5 Ρ. 100. εἰ] 

ὃ τὺ Ἐ]ΠπιβΙοα8. τις ΒΡΥ͂, τὲ 1, δὲ Βοιυνοῖριι. δάϊεο. ΥΨ΄. 32. δὲ- 
πλάσι" ΡΥ͂Ι,. διπλάσιον ΕἸ Πι5] εἴα. ὁ ἐγίνετ᾽ ΑΒΟ. ἐγένετ ῬΎ!, εἐ 

ΕΠΠι5] 6ῖ 5. ὟΝ... σῶν οπϊ. Ρ.. ΥΨΨ. 8. 4. ᾿αβέδεμῖιβ, Ρ. 109, 

10. οὶ ὃ), ἐπιπάστους ἴ,. ἐπίπαστοι Ῥ. ἐπιπάστον Υ. 

209 ἁ. Υ. 4. μάζαις 1... μάχαις ΡΥ. ἐπιβλὺξ] ἐπικλὺξ ερὶ- 
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5 ἀπὸ τῶν πηγῶν τῶν τοῦ Πλούτου. δεύσονται, σφῶν 
' ἀρύτεσϑαι. 

ὃ Ζεὺς δ᾽ ὕων οἴνῳ χκαπνίᾳ χατὰ τοῦ χεράμου βα- 
᾿λανεύδειν, 

ἀπὸ τῶν δὲ τεγῶν ὀχετοὶ βοτρύων μετὰ ναστίσχων 
πολυτύρων 

ὀχετεύσονται, ϑερμῷ σὺν ἔτνει χαὶ λειριοπολφανε- 
μώναις. 

τὰ δὲ δένδρ᾽ ἡμῖν τὰν τοῖς ὄρεσιν χορδαῖς ὑπταῖς 
ἐριφείοις 

6. .10 φυλλοροήσει καὶ τευϑιδίοις ἁπαλοῖς κίχλαις τ΄ ἀνα- 
᾿ βράστοις. 

98, τί δεῖ πρὸς τούτοις ἔτι παρατίϑεσϑαι τὰ ἐχ ἴγΓρ- 

γηνιστῶν τοῦ χαρίεντος ᾿Αριστοφάνους; πάντες γὰρ τῆς 
χατ᾽ ““Ιχαρνεῖς αὐτοῦ πλήρεις ἐστέ. τῶν δὲ ΜΜεταγένους ἐκ 

Θουριοπερσῶν μνημονεύσας καταπαύσω τὸν λόγον, μακρὰ 
χαίρειν εἰπὼν ταῖς ᾿Υικοςρρῶντος “Σειρῆσιν, ἐν αἷς τάδε γέ- 
γραπται . 

Νιφέτω μὲν ἀλφίτοις, 
ψακαζέτω δ᾽ ἄρτοισιν, ὑέτω δ᾽ ἔτνει, 
ζωμὸς διὰ τῶν ὁδῶν κυλινδείτω χρέα, 
πλαχοὺς ἑαυτὸν ἐσϑίειν χελευέτω. 

ἴοπιθ ἨΘΘΒΟΙ δ, πο Ὁ, Ὑ. 5. ῥεύσονται Ο. δεύσοντας ῬΥΤ,, 

δεύσαντας Β. σφῶν] σφῶν αὐτῶν ορίϊξοπιο. ἀρύττεσθαν Β. 
Υ. ὁ. οἴνῳ χαπνίᾳ ΟΙ. οἴνω ἱκαπνίᾳ Υ΄. οἴνω οἰκαπνίαι ἈΡ, χατὰ 
ΡΙ,. καὶ Υ. ΨΥ. 7. μετὰ ϑοιινοῖρῃ. Το ροθαΐυῦ μετ᾽ ἀμητίσκων 

(μετὰ μητίσκων ῬῚ καὶ, φυδδ εχ Το] ΘΟ 1418 νογϑα 12. Ρ. 2068 ο, "]αία ᾿ 
Βαπέ. ναστίσκων Ο, νατίσχων ΑΒΡ. νασίσκων Ὑἴ,. Υ. 8. ὀχε- ὴ 

τεύσοντας ΒΡ, ϑερμῷ ΨΙΠΘθΡαμι5. Ὠὐἱϊθυῖ θερμοὶ, Υ. 9. τὰ ᾿ 
δὲ Ὁ. ΑΡεγαὲ ὃς, δένδρ᾽ ἡμῖν] Τιεροθαΐαν δένδρη. δένδρα Β, 
τᾶν τοῖς (Δδαυθομι5, τ΄ αὐτοῖς ΡΥΤ,. δ᾽ αὐτοῖς Β. ὄρεσιν ΒΡ. 
ὄρεσι Ὑ1.. ὀπταῖς οχοιαϊξ ἱπ δαἀϊεϊοπῖθ5 σαϑαυιθοπίαπὶ5 βθοῦπάα 

εἴ ἐογέϊα. 

209 ς. Υ. 10. ἁπαλοῖς ποῃ πιιέοπι ἐπ ἅπαλοῖσι. Ταγηνιστῶν] 

ταγυνιοτῶν Ἠ. κατ΄ ᾿Αχαρνεῖς) κατ᾽ ἀχαρνῇς Ῥ. καταχήνης δοιννεἾ 5]., 

ψικοφῶν δέ που φησὶν ἐν ἀδιδάκτῳ δράματι αὐτοῦ σειρῆσυ τάδε Ὁ: 
[2 

ἅιδθ Ἔχ Ρ. 270 ἃ, βυπιίδ. Υ. 1. γυιφέτω] γειφέτω ἈΡ, νειφέτω Ὁ. 
ἀλφίτοις δοῦν εἰρη. ἀλφίτοισι ῬΥω- “ Ψ, 2. ψεκαζέτω Ῥ. 

Υ. 3. χυλινδείτω ΑΒΟΡ, καλινδεύεω 1. 
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Γ ἀλλ᾽ ὅ γε 'Μεταγένης τάδε φησὶν 
Ὃ μὲν ποταμὸς ὁ Κρᾶϑις ἡμῖν καταφέρει 
μάζας. μεγίστας αὐτομάτας μεμαγμένας, 

Ὁ. δ᾽ ἕτερος (ὁ “Σύβαρις καλούμενος ποταμὸς) 
ὠϑεῖ κῦμα ναστῶν καὺ κρεῶν 

ἑφϑῶν͵ τὲ βατίδων εἰλυομένων αὐτόσε. 
5 τὰ δὲ μιχρὰ ταυτὴ ποτάμει᾽ ἐνμεντευϑενὶ 

δεῖ τευϑίσιν ὀπταῖς καὶ φάγροις χαὶ καράβοις, 
ἐντευϑενὶ δ᾽ ἀλλᾶσι χαὶ περικόμμασι, 

270 τῃδὶ δ᾽ ἀφύαισι, τῇδε δ᾽ αὖ ταγηνίαις. 
τεμάχη δ᾽ ἄνωϑεν αὐτόματα πεπνιγμένα 

10 εἰς τὸ στόμ᾽ ἄττει, τὰ δὲ παρ᾽ αὐτὼ τὼ πόδε. 
ἄμυλοι δὲ περινάουσιν ἡμῖν ἐν χύκλῳ. 

οἶδα δ᾽ ὅτι καὶ οἱ Θουριοπέρσαι καὶ τὸ τοῦ Νιχοφῶντος 
δρᾶμα ἀδίδαχτά ἐστε, διόπερ καὶ τελευταίων αὐτῶν 

ἐμνήσθην. 
99. Ταῦτα τοῦ Δημοχρίτου σαφῶς καὶ τορῶς διεξελ- 

ϑόντος ἐπήνουν μὲν οἱ δαιταλεῖς, ὁ δὲ Κύνουλκος ἔφη; 

Ὁ ᾿Ανδρες σύσσιτοι, σφόδρα μὲ λιμώττοντα οὐκ ἀηδῶς ὃ 
Δημόκριτος εἱστίασε ποταμοὺς διαπερανάμενος ἀμβροσίας 

209 ἢ. ὅ γε] ὅγε ὃ Β., Υ. 2. μεγίστους αὐτομάτους Ρ. αὐτο- 
μάτους γοτατα νἱάδίυτ, Ψ. 3. ἕτερος] 1ιοροθαίαν ἕτερός γε. ὃ δ᾽ 
ἕτερος ὧϑεῖ ἘΠπι5] οἴι5 π᾿ ΔΙ ΠΟυΣΡ Βουΐονν νο]. ΠῚ. Ρ. 193. ἀεο! εεῖβ 
Ὑ61}}}8 ὅ Σύβαρις καλούμενος ποταμὸς, ᾳφυᾶ6 Αἰποπδοὶ 6586 ογεᾶο ἔιπι- 
Ὑἱΐ ποπιθπ 6Χχ Ῥγδοοθαθπεθδυβ ἀρὰ Μοέαροποπι γυογβῖθιβ ἀθοϊγδπίΐβ. 

ῬΟΓΒΟΠῈΒ ΒΟ ρας ὅ δ᾽ ἕτερός ἐστιν ὃ Σύβαρις καλούμενος | ποταμὸς, 

ὃς ὠϑεῖ ---ος Υ. 4. εἰλυομένων αὐτόσε οπι. Ὁ. εἰλυομένων] εὐλΐω- 

μὲν Β, εἰλίωμεν Ῥ. εἰλυόμενον ϑοινν εἰ, αὐτόσσε (5310) ΑΒΌΏ. αὖ- 
τός σε Ῥ. Τιοροθαΐξαν αὐτόϑεν. Ψ. 8. ἐνμεντευϑενὶ ἘΠπ:5]οἰι5 δὰ 
Αὐ βέορὶι. Ασμάγη. νυ. 108. ἴῃ Αποέατίο, 118 τὶ ἕν μὲν ἐντεῦϑεν. ΦΨ,θ, 
ῥεῖ ἘΠΗΙΒΙοῖα5. Τυοροθδέαγ ῥέει, τευϑίσιν Ῥ. ϑογιθοθδίυγ τεὺ- 
ϑῖσιν. τευϑεῖσιν Β. 

270 ἃ. Υ. 8. --- 11. οπι. 6. Υ. 8. τῃδὲὶ δ᾽ τιδιδ᾽ ΑΡ, τί δῆ 
δ᾽ Β. ἀφύαισι ῊΠΘθΓγαπῖαβ. ἀφύλισι ΑΒΏΡΘ. ἀφύλοισι ΨΤ,. 
τῇδε δ᾽ αὖ] τῃδεδὶ ἘΠπΙ5] οἶτι5. τήνδε δ᾽ ἀντ᾽ ἀγυνίαις Β. τήνδε δ᾽ αὖ 

οἰΐαπι Ρ. Υ.9. τεμάχη δ᾽ Βομυνεῖρη. τεμάχη λ᾽ Α. τε μάχηλ᾽ Β. 

τεμάχη τ᾿ ῬΥΠ,, ν. 10, στόμ᾽ στόμα ΒΡ. ᾷττει] ἀΐττεν Δ. 
ἄιττει Β. αἴτνει Ῥ ἔῤῥει ΨΤ,. «τὰ δὲ Ῥ. τάδε Ὑ1.. ὅτι καὶ οἱ] 

τυ οἱ Β. 
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καὶ γέκταρος, ὑφ᾽ ὧν ἀρδευϑεὶς τὴν, ψυχὴν πάνυ πεῖναν 
λέος γε “γένημαι;. λόγους αὐτὸ μόνον καταβροχϑίσας. ὥστε 
ἤδη παυσάμενοί, ποτὲ τῆς τοσαύτης. ἀπεραντολογίας, κατὰ 

τὸν Πρώολοέω ῥήτορα τοιούτων τινῶν μεταλάβωμεν ἃ μήτ᾽ 
ἰσχὺν ἐντίϑησι μήτ᾽ ̓ ἀποϑνήσκειν ἐξ" 

Εν χενῇ γὰρ γαστρὶ τῶν χκὐὐλνῶν ἔρως 

οὐχ ἔστι" πεινῶσιν γὰρ ἡ Κύπρις πιχρά,. 
᾿άχαιός φησιν ἐν Αἴϑωνι σατυρικῷ. παρ᾽ οὗ ὁ σοφὸς 
Εὐριπίδης λαβὼν ἔφη - 

Ἔν πλησμονῇ τοι Κύπρις, ἐν πεινῶντι δ᾽ οὔ. 

πρὸς ὃν ὃ Οὐλπιηνὸς ἀεί ποτὲ διαπολεμῶν ἐ ἔφη ; 

Πλήρης μὲν λαχάνων ἀγορὴ, πλήρης, δὲ χαὶ ἄρτων. 
σὺ δὲ, ὦ χύον, ἀεὶ λιμώττεις καὶ οὐκ ἐᾷς ἡμᾶς λόγων χα- 

λῶν. καὶ ̓ ἀφϑόνων. μεταλαμβάνειν; “μᾶλλον δὲ σιτεῖσίλαι. 

τροφὴ γὰρ ψυχῆς. λόγοι καλοί. καὶ ἅμα στραφεὶς πρὸς τὸν 
οἰκέτην, «εῦχε, ἔφη: κἂν ἐχφατνίσματά τινὰ ἄρτων ἔχῃς 

δὸς τοῖς χυσίν. χαὶ ὃ Κύνουλκος, Εἰ μὲν εἰς ἀχροάσεις 

λόγων, ἔφη; παρεκεκλήμην, ἠπιστάμην ἥχειν ἀγορᾶς πλη- 
ϑυούσης" οὕτως γάρ τις τῶν σοφῶν τὴν τῶν δείξεων ἁ ὥραν 
ἐχάλει, χαὶ αὐτὸν οἱ πολλοὶ διὰ τοῦτο Πληϑαγόραν :ὠνό- 
μαζον" εἰ δὲ λουσάμενοι λογάρια δειπνοῦμεν, 

μιχρὰς τίϑημι συμβολὰς ἀχροώμενος, 
κατὰ τὸν Τένανδρον. διὸ “παραχωρῶ σοι, ὦ γάστρων, τῆς 
τοιαύτης. ἐμερορεῖσϑαι σιτήσεως 

οΠεινῶντιε γὰρ ἀνδρὶ μᾶζα τιμιωτέρα 
χρυσοῦ τε χἀλέφαντος 

᾿χατὰ τὸν τοῦ ᾿Ερετριξως ᾿ἡχαιοῦ Κύκνον. 

᾿ 

70 Ὁ. πειφαλέος Ἰ,. πιναλέος ῬΥ͂, πινάλεως Β.. χαταβροχϑ εί- 
σας ΒΡ. τῆς ἀπεραντολογίας τοσαύτης Ρ.. χατὰ] Τιοροθδίαν 
χαὶ κατὰ. ῥήτορα] Ὀ ΘΠ ϑέμοποπι Ρ.᾿ 37. 

270 ο. Αοδδοὶ εε Ἐπιυρι 15 Ἰοοα πἶπο ροέϊνις Ἐπιδίαξ τις Ρ. 1590, 
43, εἘοἐπεινῶντι)] ΑΠῚ ΒΟΓΙΡ(ΌΤΟΒ πεινῶσι: υἱᾶθ δηποίδείοποπι). ἡ 

“χύον Ἀ. κύων ΡΥΎΪ,, τροφὴ. --ἰ καλοί Ἐπδέαξμίυβ ν. 1596, 42. 
270 ἃ. παρεκεχλήμην Τω. παρεκλήμην. ΒΡΥ. ἐ ἠἈ Ἀπληϑυούσης] πλη-- 

ϑυνούσης Ῥ. Ἐογέα556. πληϑούσης 5ΒοΓΙρ5ι, σοφῶν] σοφιστῶν Ὁ: 
Πληϑαγόραν ἘΌΝ Ῥω γκόώ, ἡ ΡΙ256.: 

σιτήσεως σιτίσεως Β΄ } ῃ ᾿ 

270 6. κἀλέφαγτος)] καὶ ἐλέφαντος ΒΡ, Κύκνον ΟΔΒαιθομ. 

ονννςς 



Ὁ 

ἐγὼ γὰρ ἤδη ὑπὸ τῆς ἐνδείας οὐ διϑυράμβους φϑέγγομαε 
ο κατὰ τὸν Σωχράτην, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ ἔπη. λιμῶδες γὰρ ὅν- 

. τῶς ἢ ῥαψῳδία. χατὰ γὰρ ̓ἀμειψίαν, ὃς ἐν πὰ νλυύο ἔφη 

271 

ἐπὶ 581 

100, Ζζαὶ ἅμα ταῦτα λέγων οἷός τ᾽ ἦν ἀπανίστασϑαι. 
ἐπιστραφεὶς δὲ. καὺ ϑεασάμενος πλῆϑος ἰχϑύων χαὶ ἄλλων 

παντοδαπῶν. ὄψων παρασκευὴν. Μπὴμόνν τύψας τῇ 

χειρὶ τὸ προσχεφάλαιον᾽ ἀνέκραγεν 
Τέτλαϑε δὴ πενίη καὶ ἀνάσχεο μωρολογούντων" 
ὄψων γὰρ πλῆϑός σὲ δαμᾷ καὶ λιμὸς ἀτερπής. 

"ΑΝ σοῦ. μαγτευσάμενος. ὠ «Ἱαρήνσιε, 

Κοὐδεὶς σοὐστὶν τῶν πλουτούντων μὰ τὸν “Ἡραιδεῦν 

προσόμοιος, : 
καλλιτράπεζος χαὺ βουλόμενος λιπαρὸν μαμὰ χατα- 

σίγνειν. Ἀγὼν 
“Ὁρῶ γὰρ. ϑαῦμ᾽ ἄπιστον, ἰγϑύων γένη. 
περὺ τὴν ἄκραν παίζοντα, κωβιοὺς, σπάρους, ἵν 

οψήττας, ἐρυϑίνους, κεστρέας, πέρκας, νους; 
ϑύνγνους, μελανούρους, σηπίας, αὐλωπίας, 

3 τρίγλας, ἑλεδώνας, σκορπίους, ᾿ 

φησὶν “Ἡνίοχος. "ἐν. Ἰπολυπράγμονι. δεῖ οὖν κἀμὲ κατὰ 
τὸν κωμικὸν Μεταγένην ἐπειπόνταω 

Εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ δείπνου 

τληλδμν; 
101. “Ξιωπήσαντος δ᾽ αὐτοῦ ὃ Μασούριος ἔφη, 4λλ. 

ἐπειδὴ ὑπολείπεται “τινὰ περὺ τοῦ ἀμφὶ τοὺς οἰχέτας λό- 
γου, συμβαλοῦμαί, τι χαὶ αὐτὸς μέλος εἰς ἔρωτα τῷ σο- 

κύκλον ΡΥΙ,, Καὶ ἅμα) καὶ ἅμα καὶ Ρ. ἀνέκραγεν} ἀνέκραζεν Β. 

σπιενίῃ] πενία Β, ᾿ 
270 ἢ, κατὰ τὸν Σωκράτην] Ἀρυὰᾶ Ρ]δίοποπι ἴῃ Ῥμδοᾶτο ρΡ. 241 6. 

σοὐστὶν] σοῦ στι Ἀ6. σοῦ τίς ΒΡ, σοί τις γ1.- πλουτούν-- 

των ΑῸ. πλουσίων ῬΨΤ.." ΐ 
271 ἃ. ψωμὸν ΑΒΟ, ζωμὸν ΡΥ, Ἡδηΐοομὶ νϑυβϑι8 οπι. Ο. 

Ὑ. 1. γὰρ ΑΙδποπαρὶ 68ὲ, Ηδπίθομα5. μαυὰ ἀυδῖε δὲ 5ΒογΊρβοῦδΐ. 
Ψ. 2. χωβιοὺς Ῥ᾿ κωβίους 'Τι. κωβιλούς Υ΄. γ. 3.. ψήτας Β. 
ἐρυϑίνους ΑἸΠΌΪ ἐρυϑρῦνος βου ζυγ, Ψ. 8. ἑλεδώνας Ῥ. 

δουιθοθδΐξαν ἐλεδώνας. τετλάναι Ῥ. τετλᾶναν 1... ἶ 
271 ΜΝ. Π͵ασούριος. ϑόιννεῖΡ}ι. δαϊεῖο, μασσούριος ΡΨ. ο Τὺ- 

πιθένιπὶ μέλος εἰξ Ἔρωτα τῷ σοφῷ καὶ φιλτάτῳ ποίαγιξ Οαϑαυθοπαϑ. 
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φῷ καὶ φιλτάτῳ “ημοχρίτῳ. Φίλιππος ὃ ὃ Θεὰγγελεὺς ἐν 
τῷ περὶ Καρῶν καὶ «“ελέγων συγγράμματι καταλέξας τοὺς 
““αχεδαιμονίων εἵλωτας καὶ τοὺς ᾿Θετταλικοὺς. πενέστας, 
καὶ Καρᾶς φησι τοῖς “έλεξιν ὡς οἰχέταις χρήσασϑαι πά- 

λαι τε καὶ νῦν. Φύλαρχος δ᾽ ἐν. ἕχτῃ ἱστοριῶν καὶ Βυ- 
ο ζαντίους. φησὶν οὕτω Βιϑυνῶν δεσπόσαι ὡς «“ακεδαιμο- 

γίους τῶν εἱλώτων. περὶ δὲ τῶν παρὰ «Τακεδαιμονίοις 
ἐπευνάχτων καλουμένων, δοῦλοι δ᾽ εἰσὶ καὶ οὗτοι, σαφῶς 
ἐχτίϑεται Θεόπομπος διὰ τῆς δευτέρας χαὶ τριακοστῆς τῶν ἶ 

ἱστοριῶν λέγων οὕτως ο,Αποϑανόντων πολλῶν «“αχεδαι- 
μονίων ἐν τῷ πρὸς. Μεσσηνίους πολέμῳ οἱ περιλειφϑέντες 
εὐλαβηϑέντες μὴ καταφανεῖς γένωνται τοῖς ἐχϑροῖς ἐρη- 
μωϑέντες ἀνεβίβασαν τῶν εἱλώτων ἐφ᾽ ἑκάστην στιβάδα : 

ἃ τῶν τετελευτηκότων τινάς" οὕς χαὶ πολίτας ὕστερον ποιή- 
σαντες προσηγόρευσαν ἐπευνάκτους, ὅτι κατετάχϑησαν ἀντὶ 
τῶν τετελευτηκότων εἰς τὰς στιβάδας.“ ὁ δ᾽ αὐτὸς ἱστορεῖ 

χὰν τῇ τριακοστῇ χαὶ τρίτῃ τῶν ἱστοριῶν παρὰ «Σιχυω- 
γίοις κατωνακοφόρους καλεῖσθαι δούλους τινὰς, παραπλη- 

σίους ὄντας τοῖς ἐπευνάκτοις. τὰ παραπλήσια ἱστορεῖ καὶ 
Μέναιχμος ἐν τοῖς «Σικυωνιαχοῖς κατωγακοφόρους καλεῖ- 
σϑαι δούλους τινάς, “παραπλησίους ὄντας τοῖς ἐπευνά- 

χτοις. ἔτε Θεόπομπος ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν Φιλιππιχῶν 40ρ- 

ὃ χαδίους φησὶ κχεχτῆσϑαι προσπελατῶν, ὥσπερ εἱλώτων, 

τριάχοντα μυριάδας. 
102, Οἱ δὲ μόϑακες καλούμενοι παρὰ «Δυμεδαιμονίοις 

ἐλεύϑεροι μέν. εἰσιν, οὐ μὴν «“ακεδαιμόνιοι. λέγει δὲ περὴ 
αὐτῶν (Φύλαρχος ἐν τῇ πέμπτῃ χαὶ εἰχοστῃῇ τῶν ἱστοριῶν 
οὕτως ,,Εἰσὶ δ᾽ οἱ μόϑακες σύντροφοι τῶν ““ακχεδαιμο- 

μέλος εἰς ἔρωτα ῬΆΙΟΧαπιβ Ονεμογίιβ ἀϊχοταῖ: υἱάθ ΧΝ, ν, 692 ἀ. 
ἂν τῷ σεερκὶ ἐν περὶ Β, 

271 α. οὕτω Βιϑυνὼν]) οὕτως. βιϑυνῶν Β. ἀΦδδεσπόσαι Δ. δεοπό- 
ται Β. δεσπότας ΡΥ͂Τ.. βυζάντιον οὕτω βιϑυνῶν. ἐδέσποσαν σ. ἐπευ-- 

γάκτων} ἐπενάστων Β, : ᾿ : 

2171 ἀ. ἐπευνάχτους) ἐκ ες Β. χατωφνακοφόρους πἰγοαὰδ Ὶ 
Ἰοοο Ῥαϊπιθεῖαβ Εἰχογοϊίαίε, Ρ.. 506. 1ω1Ὁγ] καταναποφόρους. ἐπευ-- ; 

ψάκτοις} ἐπεναντίοις Β,, χατωνακοφόρους --- ἐπευνάπτοις οι". Β, 
πῇ δευτέρᾳ} β΄ Β. ᾿Ἡρκαδίους  ἀρκάδας Ο. ᾿Ἡρδιαίους Οαϑαιθο- 

π0.8. συπιρατᾶίο Χ, ν. 448 ". τοι ᾿φριαῖοι. γροὰπέαν, 
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γίων. ἕχαστος γὰρ τῶν πολιτικῶν παίδων, ὡς ἂν χαὶ τὰ 
ἴδια ἐχποιῶσιν, οἷ᾽ μὲν ἕνα," οὗ δὲ δύο, τινὲς δὲ πλείους 

ποιοῦνται συντρόφους αὑτῶν. εἰσὶν οὖν οἱ μόϑακες ἐλεύ- 
Γ ϑέεροι μὲν, οὐ ᾿μὴν “Τακεδαιμόνιοι, μετέχουσι δὲ τῆς παι- 
δείας πάσης. τούτων ἕνα φασὶ γενέσϑαι καὶ «Τύσανδρον 

τὸν χαταναυμαχήσαντα τοὺς ᾿4ϑηναίους, πολίτην γενό- 
μένον δὲ ἀνδραγαϑίαν.“ Μόρων δ᾽ ὁ ἸΠριηνεὺς ἐν δευ- 
τέρῳ Μσσηνιακὼν ., Πολλάκις (φησὶν) ἡλευϑέρωσαν «1α- 
κχεδαιμόγιοι δούλους, χαὶ οὺς μὲν ἀφέτας ἐχάλεσαν, οὗς 
δὲ ἀδεσπότους, οὐς δὲ ἐρυχτῆρας, δεσποσιοναύτας δ᾽ ἄλλους, 

οὐς εἰς τοὺς στόλους χατέτασσον" ἄλλους δὲ νεοδαμώδεις, ἑτέ- 
ρους ὄντας τῶν εἱλώτων." Θεόπομπος δ᾽ ἐν ἑβδόμῳ ᾿Ἑλληνι-- 

472 χῶν. περὶ τῶν εἱλώτων λέγων ὅτε καὶ ᾿ Ἐλεάται καλοῦνται 

γράφει οὕτως »Τὸ δὲ τῶν Εἱλώτων ἔϑνος παντάπασιν 

ὠμῶς διάκειται καὶ πικρῶς" εἰσὶ γὰρ᾽ "οὗτοι χαταδεδουλω- 
μένοι, πολὺν ἤδη χρόνον ὑπὸ τῶν ὩΣπαρτιατῶν, οὗ μὲν 
αὐτῶν ἐκ Μεσσήνης ὄντες, οἱ δ᾽ ᾿Ελεάται κατοιχοῦντες 
ΜρΟγερον τὸ καλούμενον ἡ ἽἜλος τῆς “Ἰ΄ακωνικῆς.““΄ 

, 108. Τίμαιος δ᾽ ὁ Ταυρομενίτης ἐχλαϑόμενος αὑτοῦ, 
ἐλέγχει δ᾽ αὐτὸν εἰς τοῦτο Πολύβι ϑιος ὃ Μεγαλοπολίτης: διὰ 
τῆς δωδεχάτης τῶν ἱστοριῶν, οὐχ εἶναι. ἔφη σύνηϑες τοῖς 

υ “Ἑλλησι δούλους χτασϑαι" αὐτὸς εἰπὼν ὃ ᾿Ἐπιτίμαιος, 

οὕτως δ᾿ αὐτὸν χαλεῖ Ἴστρος ὃ Καλλιμάχειος ἐν ταῖς πρὸς 

αὐτὸν ἀντιγραφραῖξ,. εἰπὼν γὰρ ὅτι Μνάσων ὃ Φωκεὺς 
πλείους ἐκέκτητο δούλους τῶν χιλίων, χὰν τῇ τρίτῃ δὲ 
τῶν ἱστοριῶν ὃ ᾿Επιτίμαιος ἔφη οὕτως εὐδαιμονῆσαι τὴν 
Κορινϑίων πόλιν ὡς χτήσασϑαι, δούλων “μυριάδας ἐξ χαὶ 
τεσσαράκοντα, δὲ ἃς ᾿ἰχοῦμοι καὶ τὴν. Πυϑίαν αὐτοὺς 

271 ὁ. πολιτικῶν παίδων ΑΟΡΥ͂, πολιτῶν παίδων Β. πολιτῶν παῖα 
δας ᾿ εἰ ἨοΘΒΟΒο 8,  ΟῸὋΟΔακεδαιμόνιοι] λακεδαιμόνιοί τε ΒΡ. Ἐοι- 
556. γε νοϊαοσαπ, ὁ - ἀν," : 

271. ἢ, παιδείας} παιδιᾶς ΒΡ,  δεσποσ, δ᾽ ΑΟ. ΑΒοταὲ δ᾽, 
. ψεοδαμώδεις) νεοδαμώδης Β, ἢ ; Χά 
272 ἃ. “Ελεάται Ὀὶβδ ἀράϊ. ἐλεάται ῬΥ͂Ι,. γράφει] δὲ δαά. Ῥ, 
ἹἩεσσήνης] μεσήνης Ὁ. αὑτοῦ) αὐτοῦ ΑΒΡ, ἑαυτοῦ ΟΥ̓, 

εἰς τοῦτο οτι. Β. Πολύβιος] Μοὶ. 1Π. ν. 398. 

272 Ὁ. Ἴστρος) ὃ ἴστρος Β. χκαλλιμάχειος Ο. δουθοθαΐιν Καλ- 
λεμάχιος. δ ΥΣ 
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χεχληγκέναι, χοινίκομέτρας.᾿ ̓ Κεησικλῆρ. δ. ἐν. τρίτῃ" Χρονι- 
ὁ χῶν κα κ χαὶ δεκάτῃ. πρὸς ταῖς ἑχατόν φησιν ὀλυμπιάδι 

᾿4ϑήνησιν ἐξετασμὸν. γενέσϑαι. ὑπὸ Δημητρίου. τοῦ. Φαλη- 

θέως τῶν χατοιχούντων. τὴν ̓ Αττικὴν καὶ. εὑρεϑῆναι .4ϑη- 

'ψαίους. μὲν δισμυρίους πρὸς. τοῖς χιλίοις, μετοίκους δὲ. γεὶ 
ῥίους,. οἰχετῶν δὲ μυριάδας τεσσαράκοντα. “Νικίας. δ᾽. 
Νικηράτου, ὡς ὃ καλὸς ἔφη “Ξενοφῶν ἐν. τῷ περὶ, πόρων, 

χιλίους ἔχων οἰχέτας ἐμίσϑωσεν. αὐτοὺς εἰς τὰ ἀργυρεῖα 

Σωσίᾳ τῷ Θρᾳκὶ, ἐρ᾽. “ᾧ ὀβολὸν ἕκαστον τελεῖν, τῆς. ἡμέ- 
ἃ ρας. ᾿Αριστοτέλης δ᾽ ἐν. Αἰγινητῶν. πολιτείῳ καὶ παρὰ τού- 
τοῖς φησὶ. γενέσϑαι ἑπτὰ χαὶ τεσσαράκοντα μυριάδας. δού- 

λων. “᾿γαϑαρχίδης. δ᾽ ὃ Κιίδιος «ἐν τῇ ὀγδόῃ καὶ τρια- 
κοστῇ τῶν ἘΕὐρωπιακῶν. Δαρδανεῖς. φησι δούλους. κεχτησϑαι. 

τὸν μὲν χιλίους γ᾽ τὸν. δὲ χαὶ πλείους. τούτων δ᾽ ἕκαστον 
ἐν μὲν εἰρήνῃ “γεωργεῖν, ἐν πολέμῳ. δὲ λοχίζεσϑαι, ἡγεμόνα 
πὰ μόνῃ τὸν ἴδιον. ̓ δεσπέτην. Νὶ 

.104. Πρὸς ταῦτ᾽ ἀπαντήσας -ὃ ̓ «Δαρήνσιος. ἔφη, "4214 
“Ῥωμαίων ἕχαστος, οἶδας δ᾽ ἀχριβῶς ταῦτα,. ῶ καλὲ μα- 

δ σούριε, πλείστους ὅσους. χεκτημένος οἰχέτας. καὶ γὰρ μυ- 

ρίους Χαὺ δισμυρίους καὶ. ἔτι, “πλείους. δὲ πάμπολλοι χέχτην- 
ται, οὐχ. ἐπὶ προσόδοις δὲ, ὥσπερ, ὁ τῶν᾿ “Ελλήνων. ζάπλου- 

τος. Νικίας » ἀλλ. οἱ πλείους τῶν. ἹΡωμαίων συμπροϊόντας , 

ἔχουσι. τοὺς πλείστους. χαὶ αἱ «πολλαὶ δὲ αὗται ̓ ἀττικαὶ 

μυριάδες. τῶν οἰκετῶν. δεδομέναι», εἰργάζοντο. τὰ εἱέτελλαι 
Ως ᾿ ἃ ὐγὺς ᾿ ᾿ ὁ ε νι ε , εὐ ΦἾ 

ἐν “Χρονικῶν]} τῇ 7 ζρονικῶν Β. ' ' ; 

“272 ὁ. Τιδουπδπι ἱπάϊοανῖε ἐλ υβῥηνῶν ὀννιδῥιαλονὰ ὌΧΥΨΊΙ. 
ταβεϊεαϊε Βαϊπίδ -- ΟΥ̓ΌΙΧ ἴῃ Οοπιπιδπίαίε, Αοαᾶ, Τηϑογρεσπιηι γο]. 

ΧΕΥΨΗΠ. Ρ. 64.: οἰνπιρίδάοπι ΟΧΥ ΤΠ. ΒΟΔΠΙΡ ΟΥ. »»ογίρία Ἰοοῖϊο 

ἦος πιοᾶο οογγμρία, φησὶν ἐν τρίτῳ καὶ δεκάτῳ πρὸς ταῖς ἑκατόν.“ Ὁ- 

βᾶυθοπα5. δου ρέαπι Ἰθοίοηδν αἰ οἷ Τϑοέϊοπ πεν ορὶς. ΗΟ 5 ἢ 6] πα6, 

ἀυδουπι οοπβοπες Οὐ. χαὶ δεκάτη} ἡ τ᾿ ΒΒ. ᾿ ἑκάτόν) ρ᾽ . 
ὀλυμπιάδι 1,. ὀλυμπιάσιν γ. ὀλυμπιάδ ποη Θχργοβϑὰ  ὑεέπηα 

μξοτα Ο, ὀλυμπιάδα ΑΡ: χυδθ 51 Ὑόγὰ βού ρέαγα ἐ8ὲ; βου ϑόλδαπε 
χατὰ τὴν ἑπτακαιδεκάτην --- ὀλυμπιάδα. Ὑ δῃποίδί! ὁπ 6 πὶ. ἂν τῷ 

πὲρὶ πόρων] ἸΥ͂, 14, ΡΝ ἊΝ 

272 ἃ. λοχίζεσθαι) χολίζεσϑαι Ῥ, εν Βομννοἰρἢ. μασ- 
σούριε ῬΨΤ,. οπι. Ο.. δι ἀφβεβν τ ννς 

272 6. πλείους δὲ] δὲ οπι. Β. ᾿Αττικαὶ] αἱ ἀττικαὶ ἥν: 
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“Ποσειδώνιος. γοῦν, οὖ συνεχῶς. μέμνησαι», ὃ φιλόσοφος. καὶ 

“ἀποστάντας. φησὶν αὐτοὺς καταφονεῦσαι τὴν τοὺς. ἐπὲ τῶν 

ξ μετάλλων φύλακας, καταλαβέσϑαιν δὲ τὴν ἐπὶ :Σουνΐῳ ἃ ἀκρό- 

πολιν καὶ ἐπὶ πολὺν. χρόνον πόρϑησαι τὴν ΡΕΜΕΙΧΙ οὗτος 

δ᾽ ἦν ὃ καιρὸς, ὅτε καὶ ἐν «Σικελίᾳ. ἢ ἀὐρτέϑας τῶν δούλων 

ἐπανάστασις. ἐγένετο" πολλαὶ δὲ αὗται ἐγένοντο. καὶ" ἀπώ-- 
λοντο οἰχετῶν. ὑπὲρ τὰς ἑχατὸν μυριᾶδας. σύγγραμμά τε 

ἐχδέδωχε περὶ. τῶν δουλιχῶν πολέμων᾽ Καικίλιος: ὁ “ῥήτωρ 
ὁ ἀπὸ Καλῆς ἀχτῆς, καὶ “Σπάρταχος͵ δὲ ὃ μονομάχος ἐκ 
Καπίης πόλεως Ἰταλικῆς ἀποδρὰς χατὰ τὰ Μηιϑριδατικὰ 

πολὺ πλῆϑος ἀποστήσας οἰχετῶν,. ἦν δὲ καὶ αὐτὸς οἰχέτης, 

Θρᾷξ τὸ γένος, κατέδραμε πᾶσαν ᾿Παλίαν χρόνον οὐκ ὀλί- 
473 γον πολλῶν δούλων καϑ' ἑκάστην. ἡμέραν συρρεόντών ὡς 

| αὐτόν. καὺ εἰ μὴ ἀπέϑανεν ἐν τῇ. πρὸς Αικίνιον Κράσσον 
παρατάξει, οὐ τὸν. τυχόντα ἂν ἱδρῶτα τοῖς ηφψασν, α παρε- 

ὄχήκει, ὡς. ὃ κατὰ τὴν ημηῤν,» Εὔνους.. εὐὐκείος:ς 

105. ΣΣώφρονες δ᾽ ἦσαν χαὺ πάντ᾽ ἄριστοι οὗ ἀρ- 
χαῖοι Ῥωμαῖοι. -“Σχιπίων γοῦν ὃ “Ἀφρικανὸς ἐπίκλην ἐκπεμ- ι 
πόμενος. ὑπὸ τῆς συγκλήτου ἐπὶ τὸ καταστήσασϑαι τὰς 

κατὰ τὴν οἰχουμένην βασιλείας, ἵνα τοῖς. προσήκουσιν 

ἐγχειρισϑῶσι; πέντε μόνους ἐπήγετο οἰχέτας, ὡς ἱστορεῖ 

Ῥ Πολύβιος χαὺ Ποσειδώνιος. καὶ ἑνὸς ἀποϑανόντος. κατὰ 

τὴν ὁδοιπορίαν. ἐπέστειλε τοῖς οἰχείοις ἄλλον ἀντ᾽. ἐχείνου 

πριαμένους. πέμψαι. αὐτῷ. Ἰούλιος δὲ Καῖσαρ δ. πρῶτος 

πάντων ἀνθρώπων. περαιωϑεὶς ἐ ἐπὶ τὰς Βρεττανίδας νήσους 

μετὰ χιλίων σκαφῶν, ̓ τρεῖς οἰκέτως τοὺς πάντας. συνεπή- 
γέτο; ὡς Κόττας ἱστορεῖ ὃ τύτε ὑποστρατηγῶν αὐτῷ ἕν 

τῷ περὶ τῆς Ῥωμαίων. πολιτείας, συγγράμματι, δ᾽ τῇ πατρίῳ 

ἡμῶν γέγραπται φωνῇ. ἀλλ᾽ οὐ :Σμινδυρίδης ὃ ΣΣυβαρίρηὰ 
τοιοῦτος, ὦ ᾿βλληνεςρ, ὃς ἐπὸ τὸν ̓ Αγαρίστης τῆς 'Κλεισϑέ- 

γοὺς ϑυγατρὸς ἐξορμῶν γάμον ὑπὸ χλιδῆς καὶ τρυφῆς χι- 

μέμνησαι] μέμνηται ; ΒΡ. 

272 ἴ. ΞΞουνίῳ] σοὐνίων Β. Μιϑριδοτικὰ. Ι.. ΦΉΜΗ ἀττικὰ Ἀ. 

μέϑρια ἀττικὰ ΒΥ... τὸ γένος :Ο, ΑΡεγδέ τὸ.. 
278 ἃ. λικίνιον ΒΡ. Βογιθοθαξαῦ “ιχκώνεον. ἱπάντ᾽ ΒΒ. πάντα 

ΡΨΙ. “σχυπίων Ῥ, Β451}}. 1, δὲ ἢϊο δὲ ἱπῆγα, σκηπίων ΑΒΟΥ. 

273 , ᾿γαρίστης) ᾿μοποθδέαν ᾿Μγαρόστης, Ψιάρ. ΧΙ, ν..541 Ὁ. 
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λίους" συνεπήγετο οἰκέτας, ἁλιεῖς καὶ ὀρνιϑευτὰς καὶ μαγεί-" 

θους. οὗτος δ᾽ ὁ ἀνὴρ χαὶ ἐνδείξασϑαι βουλόμενος ὡς 
εὐδαιμόνως ἔζῃ, ὡς ἱστορεῖ. 'Χαμαιλέων ὁ Ποντικὸς ἐν τῷ 
περὶ ἡδονῆς --- τὸ δ᾽ αὐτὸ βιβλίον χαὶ ὡς Θεοφράστου 
φέρεται --- οὐχ ἔφη τὸν ἥλιον ἐτῶν εἴκοσιν οὔτ᾽ ἀνατέλ- 
λοντα οὔτε δυόμενον ἑορακέναι. καὶ τοῦτ᾽ ἦν αὐτῷ μέγα 
νκαὺ ϑαυμαστὸν πρὸς εὐδαιμονίαν. οὗτος, ὡς ἔοικε, πρωΐ 
μὲν ἐκάϑευδεν, ὀψὲ δ᾽ ἠγείρετο, κατ᾽ ἀμφότερα δυστυχῶν. 

ἃ ὃ δὲ Ποντικὸς ᾿ Εστιαῖος καλῶς ἐχαυχᾶτο μήτε ἀνατέλλοντα 
μήτε καταδυόμενον ποτὲ τὸν ἥλιον ἑορακέναι, διὰ τὸ παι- 
δείῳ παντὶ καιρῷ προσέχειν, ὡς ὁ ̓ Νικαεὺς. Νικίας ἱστορεῖ 

ἐν ταῖς Διαδοχαῖς. 
106. Τί οὖν; οὐκ εἶχε καὶ ΣΣχιπίων καὶ ὃ Καῖσαρ 

οἰχέτας; εἶχον, ἀλλ᾽ ἐφύλασσον τοὺς πατρίους νόμους καὶ 
κεχολασμένως ἔζων τηροῦντες τὰ τῆς πολιτείας ἔϑη. συνε- 
τῶν γάρ ἐστιν ἀνδρῶν ἐμμένειν τοῖς παλαιοῖς ζηλώμααϊι, 
δι΄. ὧν στρατευόμενοι κατεστρέφοντο τοὺς ἄλλους, χαὶ λαμ- 

ε βάνοντες 'ἅμα τοῖς δοριαλώτοις χαὺ εἴ τι χρήσιμον καὶ 
χαλὸν ὑπῆρχε παρ᾽ ἐχείνοις εἰς μίμησιν. ὕπερ ἐν τοῖς πά- 

 λαν. χρόνοις ἐποίουν οὗ “Ῥωμαῖοι.. διαφυλάττοντες γὰρ ἅμα 
χαὶ τὰ πάτρια μετῆγον παρὰ τῶν. «χειρωϑέντων εἴ τι λεί- 
Ψανον. καλῆς ἀσκήσεως ̓ εὕρισχον, τὰ ἄχρηστα. ἐκείνοις ἐῶν-. 

τες, ὅπως μηδ᾽" εἰς ἀνάκτησιν ὧν ἀπέβαλον. ἐλθεῖν ποτε 

δυνηϑῶσι. παρὰ γοῦν τῶν ᾿Βλλήνων μηχανὰς καὶ ὄργανα 
᾿ πολιορχητιχὰ μαϑόντες, τοῦτοις αὐτῶν περιέγένοντο, (ΦὌοι- 
γίχων τε τὰ ναυτιχὰ εὑρύόντων, τούτοις αὐτοὺς χατεγαυ- 

ξ μάχησαν. ἔλαβον δὲ καὶ παρὰ Τυρρηνῶν τὴν σταδίαν μά-- 
χὴν. φαλαγγηδὸν ἐπιόντων, καὶ παρὰ «Σαυνιτῶν δὲ ἔμαϑον 
ϑυρεοῦ χρῆσιν, παρὰ "δὲ ᾿Ιβήρων γαίσων. ἱκαὶ ἄλλα δὲ 
παρ᾿ ἄλλων μαϑόντες ἄμεινον ἐπεξειργάσαντό. μιμησάμε- 

273 ο. ἐνδείξασθαι] ἐνδείξαι Β. ἑορακέναι] ϑουθοραίυν ἕωρα- 

χέναν ᾿ς δὲ Ῥᾷ.}10 ροϑί. ἠγείρετο] ἀνίστατο (. ᾿ 
273 ἃ. ἔϑη] ἔϑει Β 
273 6. δοριαλώτοις ΑΒΟΥ͂. δορυαλώτοις ῬΤ,. διαφυλάττοντες] 

διαφυλάττον Β. ἀπέβαλον ἀπέλαβον Ῥ. τούτοις αὐτῶν --- εὗ- 

ρόντων α84. ΑΒΤ,. οπι, ΡΥ͂. ς ' ν 
278 ἴ. Τυρρηνῶν] τυρηνῶν Β. σταδίαν ἀἀ ἃ. ΑΒΡΙ.. οἱ. Υ. 

ἐπιόντων} ἐπιόντα Ὁ. Σαυνιτῶν) σαμνιτῶν Β. 
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ψοί τὲ χατὰ πάντα τὴν «“Ἰαχεδαιμονίων πολιτείαν διετήρη- 
σαν αὐτὴν (μᾶλλον ἢ ἐχεῖνοι. νῦν δὲ τὴν ἐκλογὴν τῶν χρη- 
σίμων ποιούμενοι παρὰ τῶν ἐναντίων ἐοικήροη νυ ἡαρήν καὶ 

-τὰ μοχϑηρὰ ζηλώματα. 
γὰ 107. Πάτριος, μὲν γὰρ ἦν αὐτοῖς, ὥς φῆσι Ποσειδώ- 

ιθς; καρτερίω. καὶ λιτὴ δίαιτα χαὶ τῶν ἄλλων τῶν ὑπὸ 
"τὴν χτῆσιν ἀφελὴς καὶ ἀπερίεργος χρῆσις, ἔτι δὲ εὐσέβεια 
"ϑαυμαστὴ "περὶ τὸ δαιμόνιον, δικαιοσύνη τὲ καὶ πολλὴ τοῦ 
“πλημμελεῖν. εὐλάβεια σρὸς πάντας ἀνϑρώπους, μετὰ τῆς 
κατὰ γεωργίαν: ἀσκήσεως. τοῦτο δ᾽ ἔστιν ἐκ τῶν πατρίων 

-ϑυσιῶν ὧν ἐπιτελοῦμεν ἰδεῖν. ὁδούς τε γὰρ πορευόμεϑα 

“τεταγμένας καὶ ὡρισμένας “καὶ τεταγμένα φέρομεν χαὶ λέ- 
7ομεν" ἐν "ταῖς εὐχαῖς καὶ δρῶμεν ἔν ταῖς ἱερουργίαις, 
“ἀφελῆ. ὍΕ' ταῦτα χοὴ λιτὰ, χαὶ οὐδὲν πλέον τῶν κατὰ φύ- 

σιν οὔτε ἠμφιεσμένοι. καὶ περὶ τὰ σώματα ἔχοντες οὔτε 
ἀπὰρχόμενοι, ἐσϑῆτάς τε ἔχομεν καὶ ὑποδέσεις εὐτελεῖς 
πίλους τε ταῖς κεφαλαῖς περικείμεϑα προβατείων δερμάτων 
δασεῖς, χεράμεα δὲ χαὶ χαλχᾶ τὰ διωχονήματα χομίζομεν, 
χὰν τούτοις βρωτὰ χαὶ ποτὰ πάντων ἀπεριεργότατα, ἄτο- 

᾿ς πον ἡγούμενοι τοῖς μὲν ϑεοῖς πέμπειν χατὰ τὰ πάτρια, 
αὐτοῖς δὲ χορηγεῖν κατὰ τὰ ἐπείσαχτα. καίτοι γε τὰ μὲν 

ς εἰρ. ἡμᾶς δαπανώμενα τῇ χρείᾳ μετρεῖται, τὰ δ᾽ εἷς τοὺς 
-ϑεοὺς ἀπαρχαί τινές εἶσι, 

108. Μηούκιος γοῦν “Σχευόλας τρίτος ἐν Ῥώμῃ τὸν 
Φάννιον ἐτήῤει νόμον αὐτὸς χαὶ «λιος Τουβέρων καὶ 
᾿Ρρουτίλιος Ῥοῦφος ὁ τὴν πάτριον ἱστορίαν γεγραφώς. ἐχέ- 
λευε δ᾽ ὁ νόμος τριῶν μὲν πλείονας τῶν ἔξω τῆς οἰχίας 

μὴ ὑποδέχεσϑαι, χατὰ ἀγορὰν δὲ τῶν πέντε. τοῦτο δὲ 
τρὶς τοῦ μηνὸς ἐγίνετο. ὀψωνεῖν δὲ πλείονος τῶν δυοῖν 

αὐτὴν ΑΟ, αὐτοὶ ῬΥ͂Ι,. 

274 ἃ. ϑμμμουῦνῃ τε Ὁ. δικαιοσύνη δὲ ῬΨΤ,. λέγομεν ἐν} ἐν 
0πι. Β. 

274. Ὁ. ἀπαρχόμενον ΑΒΟ 6 δρίζοπιο ἐχουύάμΘς ἀπερχόμενοι ῬΎΤ,. 
πίλους] πλείους Α. προβατείων Ὁ. προβατίων ΡΥΙ,. 

274 ο. Φάννιον ϑομυνεῖρη. Βουοθαΐαν Φάνιον. αὐτὸς καὶ 
““ἴλιος οτγοοτιιβ δή Νοπίσπι ΜΆΡΟΟ]]. Ρ. 206 ναύτος (ναῦτος Ρ) και- 
κίλιος ῬΥ͂Τ,. ἐγίνετο Β, Τιορορδέαν ἐγένετο. πλείονας) πλείονς 

ΣΤ ΟΣ δυοῖν ῬΨ],. δυεῖν ΑΒ. δύο Ὁ. 
ΛΥΊΒΕΝΑΕΙΒ. Ὁ 39 



5θ4 ς 

δραχμῶν καὶ ἡμίσους οὐκ ἐπέτρεπε. κρέως δὲ καπνιστοῦ 
᾿ πεντεχαίδέχα τάλαντα δαπανᾷν εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ἐπεχώρει, 
ἃ χαὶ ὅσα γῆ φέρει λάχανα καὶ ὀσπρίων ἁψήματα. σμικρᾶς 

δὲ πάνυ τῆς δαπάνης ὑπαρχούσης, διὰ τὸ τοὺς παρανο- 

μοῦντας καὶ ἀφεϊδῶς ἀναλίσκοντας ἀνατετιμηκέναϊ τὰ ὦνια,. 

πρὸς τὸ ἐλευϑεριώτερον νομίμως προήρχοντο. ὃ μὲν γὰρ 
Τουβέρων παρὰ τῶν ἐν τοῖς ἰδίοις ἀγροῖς. ὄρνιϑας ὠνεῖτο 
δραχμιαίους, ὃ δὲ “Ῥουτίλεος παρὰ τῶν ἁλιευόντων αὑτοῦ 

δούλων τριωβόλου τὴν μνᾶν τοῦ ὄψου, καὶ μάλιστα τοῦ 
Θουριανοῦ “καλουμένου. μέρος δ᾽ ἐστὲ τοῦτο ϑαλασσίου 
χυνὸΣ οὕτω καλούμενον. ὃ. δὲ Μούχιος παρὰ τῶν εὔχρη- 

ς στουμένων ὑπ᾽ αὐτοῦ πρὸς. “τὸν αὐτὸν τύπον ἐποιεῖτο τὴν 
διατίμησιν. ἐκ τοσούτων οὖν μυριάδων ἀνϑρώπων. οὗτοι 
μόνοι τὸν νύμον ἐνόρκως ἐτήρουν χαὶ δῶρον οὐδὲ τὸ με- 
χρότατον ἐδέχοντο" οὗτοι δ᾽ ἄλλοις ἐδίδοσαν καὶ φίλοις 
τοῖς ἀπὸ “παιδείας ὁρμωμένοις μεγάλα. καὶ γὰρ ἀνρυμμί 
φῶν ἐχ τῆς στοᾶς δογμάτων. 

109. Τῆς δὲ πολυτελείας τῆς νῦν ἀχμαξούσης πρῶτος 
᾿ Ἰγεμὼν ἐγένετο “«“εύχολλος, ὃ καταναυμαχήσας Μιϑριδάτην, 

Ἢ ὡς Νικόλαος ὁ περιπατητιπὸς ἱστορεῖ. ἀφιχόμενος γὰρ εἰς 

τὴν “Ῥώμην μετὰ τὴν ἧτταν τὴν "Μιϑριδάτου ἔτι δὲ τὴν 
1 γράγου τοῦ “Δρμενίου καὶ ϑυριωμιβεύσας. ̓  λόγον τε ἀπο- 

. δοὺς τῶν. τοῦ πολέμου πράξεων, ὥκειδζεν. εἰὸ πολυτελῆ δίαι- 

ταν ἐχ τῆς παλαιᾶς “σωφροσύνης, χαὺ πρῶτος τρυφῆς εἰση- 

γητὴς Ῥωμαίοις ἐγένετο, κωρπωσάμενος δυοῖν βασιλέων 

πεντεχαίδεκα) ΤἸιοσεθαίυτ δεκαπέντε. 
274 ἃ. λάχανα] ,, ϑογίρία ἰσοῖο λαχάνων.“ Οαβαιθο "18, 

σπρίων] ὀσπρέων Ἅ. 'δὲ πάνυ] καὶ πάνυ Β᾿ Θουριανοῦ) ϑύυ- 
ριαφοῦ ΑΟΟῸΥ 146 απποίδέϊο θη. 

274 6. ὑπ᾽ αὐτοῦ] ὠνούμενος αθ ἃ. Β451}. ἐχ Βυάδεοιϊ ἐκ ἠε 
τη5. αν. ν. 795. πιαϊθ ᾿πέβ]]θοεὶβ Βυιᾷαοθὶ νουθῖβ. τύπον] τόπον Ἠ. 

ἐκ τῆς] αὐτῆς τῆς Β. «Ἀεὐκολλος} λεύκοῦλλος Β. Ψιὰς οα 
ΧΙΙ, Ρ. 543 ἃ. 

274 ἔ. ἔτι δὲ] Τιοβεθαξατν ἔτι τε. ὠχειλεν Ὁ οἱ δρίέοπιὸ Ηοο- 
ΒΟΙΘΗΙ σϑοΐο: υἱᾶρ ΧΕ, Ρ. δ43 ἃ, υδὶ οαὔθηιν οχ Νίδοϊδο γοίδγιη- 
τὰ, ὄὔχει μὲν ΑΡ̓ῬΨ, ἤχει μὲν Πω: ἀπᾶπι βόγίρίαγων 55. δαομιρίανίμηι 
αϊοῖέ σάβανο τι8. Ῥωμαίοις) δωμαίων Ὁ. δυοῖν ῬΥΊ,, δυεῖν 
ΑΒῸ. βασιλέων ἈϊΑΊπῚ βασιλέουν. σον, αα ΧΗ, ρ. 543 ἃ. 
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“τῶν προειρημένων πλοῦτον. Κάτων δὲ ἐχεῖνος, ὡς Πολύβιος 
ἱστορεῖ ἐν τῇ πρώτῃ καὶ τριακοστῇ τῶν ἱστοριῶν, ἐδυσ- 
χέραινε καὶ ἐχεχράγει, ὅτι τινὲς τὰς ξενικὰς τρυφὰς εἰσή- 

275 γαγον εἰς τὴν “Ῥώμην, τριακοσίων μὲν δραχμῶν κεράμιον 
ταρίχων Ποντικῶν ὠνησάμενοι, καὶ μειράκια δ᾽ εὔμορφα 
ὑπερβαλλούσης ἀγρῶν τιμῆς. πρότερον δὲ οὕτως ὀλιγοδεεῖς 
ἦσαν οἱ τ΄ αλίαν κατοικοῦντες ὥστε καὶ καϑ ἡμᾶς 
ἔτῳ φησὶν ᾿ “οσειδώνιος, οἱ σφόδρα εὐχαιρούμενοι τοῖς 
βίοις ἦγον τοὺς υἱοὺς ὕδωρ μὲν ὡς τὸ πολὺ πίνοντας, 
ἐσϑίοντας δ᾽ ὃ τι ἂν τύχῃ. χαὶ πολλάκις, φησὶ, πατὴρ 
ἢ μήτηρ υἱὸν ἠρώτα πότερον ἀπίους 1) κάρυα βούλεται 
δειπγῆσαι" χαὶ τούτων τι φαγὼν ἠρκεῖτο καὶ ἐχοιμᾶτο. νῦν 

ν δὲ, ὡς ὃ Θεόπομπος ἱστορεῖ ἐν τῇ πρώτῃ τῶν Φιλιππικῶν, 
οὐδείς ἐστι καὶ τῶν μετρίως εὐπορουμένων ὅστις οὐ πολυ- 

τελὴ μὲν τράπεζαν παρατίϑεται, μαγείρους δὲ καὶ ϑερα- 
πείαν ἄλλην πολλὴν κέχτηται καὶ πλείω δαπανᾷ τὰ χαϑ' 
ἡμέραν 1) πρότερον ἐν ταῖς ἑορταῖς χαὶ ταῖς ϑυσίαις ἀνή:- 
λισκον. 

᾿Επεὶ δὲ εἰς ἱκανὸν μῆχος προὔβη τὰ τῶν ἀπομνημο- 
ψευϑέντων, αὐτοῦ καταπαύσωμεν τὸν λόγον. 

Πολύβιος] Χο]. 1. ν. 838. τῶν οἵη. Β. 

270 ἃ. ἀγρῶν οὁπι. δρ᾿ἕοπι ΗΘ ΒΟ Ε] απ. ὡς τὸ πολὺ ΑΒΟΡΥ, 
ὡς ἐπιτοπολὺ Βα511. 1... κἀρυκαἹ κάρυ Β. 

27 Ὁ. δὲ καὶ] τε καὶ Β. ἀνήλισκον] ἀνάλισκον Β. 
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΄-ρΠοΤ τ τ-τ----- ᾿ Ἀγσης ψ7' ΄ι " Ἦ Ἴ 

Ὑπι ΤΡΤ ρος ΠΕΣ 
᾿υϊνοτϑιν οἱ Τογοπίο 
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